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Em nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador

Prefacio de

Sua Excelencia Cheikh Satih bm Abdel Aziz bin

Muhammad Al-El Shaikh,

Ministro dos Assuntos Islamic os, e dos Waqfs,

E do Apelo e Orientagau Re/igiosa

Supervisor Geral do Complexa do Servidor

das Duas Nobres Mesquitos,

Rei Fahd bin Abdel Aziz.

Louvor a Allah, C) Senhor dos Mundo*, que diz em Seu Livro Nobre: ' Com efeito,

chcgou-vos de Allah uma luz c evidcntc Livro^ Que a bencao e a saudav-ao de Allah

fjejam sobrc o mais nob re dos profetas e dos mcnsageiros, nosso profeta Muhammad
h

que diz:
l£0 mdhor T dentre vos. e aquele que aprende o Alcorao e o ensitia^.

Aplieando as orientacocs do Servidor das Duas Nobres Mesquitas, o Kei Abdullah

bin Abdel Aziz Al Saud - que Ueus o proteja - relatival aos cuidados particulares

sobre o Livro e os esforeos para fad I ] tar sua divulgate e dtstribuiciio enirc os

muculmanos, cm todos os con fins da terra, bem com© sua intcrpretaeao e traducao

nas diferemes linguas do mundo.

E com a convic^ao do Ministerio dos Assuntos Islamicos, e dos Waqfs e da

Orientacao e Apelo Religioso, da Arabia Saudi ta, da importincia da traducao do
sentido do Alcorao Nobre para todas as linguas do mundo, com o intutto de fad li tar

sua compreensao a todos os muculmanos nao conhcccdores da lingua arabe, como
iambem a transmissao da mensagem divina, orderada pelo Profeta, quando diz:

Transmitarru por mim s mesmo que seja um so versiculo'\

E para sexvir aos nossos irmaus, que fa]am a lingua portuguesa, o (Jomplexo do

Rei Fahd, para a impressan do Nob re Alcorao cm "Al Madinah Al Munauarah" tern o

prazer de apresentar ao prezado lei tor esta traducap, cm portugues, reah/ada por Dr.

Herni Nasr, e rcvisada. da parte do Complexo, pelo Cheikh Muhammad Kassim Gifa e

pelo Cheikh Yunus Zacarja Hamid,

Agradecemos a Ueus, tilorificado c Sublimado seja hie, por ajudar a concluir

esta grand iosa obra, cspcrando que esta seja consagrada a Deus e util a todos.



Estamos conscientes de que a traducao do sentido do Nobre Alcorao - seja qual

for a precisao - e quase sempre inadequada para realgar o magnifico sent ido do texto

alcoranico, inimitavcl, de modo que os sentidos dados na traducao constituem o

reflcxo do nfvd alcan<?ado pcio tradutor na comprcensao do Livro Nobre de Allah.

Isto e, a traducao pode conter fa I has ou lapsos como todo ato humano.

Por estc motive, rogamos a todo leitor desta traducao que comunique an

Complexo do Rei Fahd para a impressao do Nobre Alcorao T em Al-Madinah,

qualquer lapso> fa]ha ou acrescimo, a fim de que o mesmo aproveite tais observaeoes

nas proximas edi^oes. Se Deus quiser.

E Allah quern con fere o sucesso. E Ele qucm guia a senda rcta,

O Allah, aceita isto de nossa parte. Tu es O Oniouvinte, O Onisciente.
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Sl)RATU (1) AL-FATipAH<2)

A SURA DA ABERTURA

De Makkah (3) - 7 versiculos.

L Rm nome dc Allah, O Miseri-

cordiosOs 0 MisericordiadorC4)
,

0) Suratu : forma alterada do substantivo feminino surah, que signifies degrau,

fase, e. por analogia, cada urn dos capitutos do Alcorao, por meio dos quais se

ascend e a Deus. Cada sura e compost a de Syfit. sinais ou versiculos, dc numero
variado, onde iranslu/ a infinita sabedoria divina. O titulo das suras, scgundo iima

tradicao oriental, prende-se mais a uma de suas palavt as que, propriamentc, ao

conteudo geral da sura. Quanto a palavra sura, adoiamo-la na traducao por scr

forma mais proxima da transericao da palavra arabc (singular) e consignada,

dent re outros, nos dicionarios de Morais e Aulete .

(2) A|-Fatihah: a abertura F a sura que da inicio a sagrada leilura. Ela reune e

sintetiza os clcmcntos da crenca islamica, ou scja, a unieidade de Deus, como
Snberano Absoluto dos mundos; o cam inho da bem-aveniurenca, a recompen sa
dos c rentes, o castigo dos renegadores da Fe, alem de estabekcer o elo csscncial

entre o homem c Deus. Por esta razao T ela e parti: fundamental das cinco oracocs

d i arias do moslim, quando a repete, em suas reverencias, de^essete vezes.

Makltah: Meca, a cidade onde se siluam a Mesqutta Sagrada c a Kabbah, para a

qual, nas Dracoes, se dirigem os moslimes, ondc quer que se encontrcm. Foi riessa

eidade que se reveiou a p rest: rite sura,

(4) Por forma reduzida da J rase arabe Bismillahi Ar-Rahmani Ar-RahTmt (Em nome
de Deus, O Misericordioso, O Misericordiador), denomina-se esie versiculo Al

Basmalah, que a maioria dos exegetas considera, de fato, o primeiro versiculo

desta sura, cmbora haja quern a .julgue mera cpigrafe, nao so anteposta a esta mas
a todas as suras do Alcorao, com excecao da IX. Al Basmalah constttui, na

tradicao istamica, formula invocativa fundamental, que todo moslim deve proferir

antes de cada ato, nao so para asscgurar-se das bencoes de Deus. o Dad or Sublime

da misencordia, senao tarnhem para invocar-Lhe ajuda em lodos seus atos, que

nunea se compietarao sem ela, Quanto a iniciar-se, sempre, cada sura com A

I

Basmalah, demon stra que tudo quanto encerra, scjam preeeitos, informes ou

regras morais. e provenienle de Deus e por kle ordenado, sem intervened alguma

de qua!quer outra criatura que scja. Ademais, por meio desta atitudc de prece,

pode o homem esmerar-se espiritualmente e dilatar o conhecimento de si proprio e

do uni verso que o rodeia. Quanto aos epitetos, integrantes de Al Basmalah: O
Misericordioso* O Misericordiador, traduzem, respectivamente, as palavras

arebes Ar-Rahmart e Ar-Rahim, cognatos do substantivo rahmah. misericordia,

com a peculiar] dade, porem, de que Ar-Kahman e epitelo intrinseco e exclusivo

dc Deus. Na literature luso-brasilcira. esta sulileza epttetica c, igualmenle,

jtili/ada por «vieira», como se pode verifkar no sermao do Quartn Sabado da

Quaresma, pregado cm 1640 (Vide Sermoes de Vieira, Editore Lello e irmaos,
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2. Louvor a Allah, O Senhor dos

mundos(1)
.

3.0 Misericordioso, 0 Miseri-

cordiador
(2
l

4.0 Soberano do Dia do JuiW 3)
!

5* So a Ti adoramos c so de Ti

imploramos ajuda.

6. Guia-nos a senda rcta,

7« A senda dos que agraciastc;

nao a dos incursos em Tua ira nem
a dos descaminhados.

1959, vol. Ill, p 362), quando designa a Deus, por Sua misericordia, fazendo uso

dc duas palavras latinas, Misericors et Miseratar, cstabeleccndo-lbcs a diferenca,

na traduvao, por meio dc dois sufixos: -oso, com o scmido dc "plcno dc, cheio de".

e de -dor sufixo agentsvo com a ideia de "o que faz". "o que da", acrescidos a

palavra miscricordia, dc onde: "Nao so chamam a Deus Misericordioso. senao

Miserkordiador". Quanto a palavra Misericordiador, dcvcmos di/cr que, ate

onde nos foi posslvd pe.squisar, parece tnitar-se de um ncologismn vieirensc c que

acabou por resolver-nos o crucial problema de tradu^ao de Ar-Rahim: Aquele que

da misericordia, ate enlao nao cogitado sat i s fatanamen te. pelos tradutores do

Alcoran para o portugues. Ademais, e palavra consignada por Moraes e Aulete, o

que nos reafirma o aceno em adota^la em nossa tradu^ao.

(OO Senhor dos mundos, ou sej a, O Soberano de tod as as criaturas: homens, anjos,

animais e ludo o mais que constitui mundo. Esta forma apositiva estabelece o

limitc cntre a disciplina c a anarquia na cren^a e demonstra que todo o Universe

deve dirigtr-se a um unico Senhor, cuja soberaniac infalivcl. eontmua, harmonica

e onipresentc.

(2> A repetjcao dos cpUctos de Deus. mencionados no A I BasmaJah, nao so enfatiza

os aspectos varios da Ciraca de Deus, mas lorna paten te que a soberania nao

provem da fore a. mas da misericordia e da graca de Deus para com todos os seres.

0) Dia do Juizo: O Dia em que a humanidade prestara conta de scus atos, buns e maus,

c, segundo estes, recebera a retribuicao Quern quer que haja fcito o mcnor bem
disso tera recompensa; quern quer que haja feito o men or mal, disso tera

recompensa, A justica soberan a de Deus fundamcnta-sc, cstritamenie, na

equidade.
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SURATU AL-BAQARAH
(l)

A SURA DA VACA

Dc AI Madmah (2j - 286 versiculos,

Em name de Allah, O
Misencordioso, O Misericordiador.

1 . Alif, Lam, Mim (3)
,

0) A I Baqarah: a vaca A Sura da Vaca, a mais longa do Alcorao e tambem com seu

mais extenso versiculo (282), denomina-se, assim, pela mencao, nos versiculos 67-

73 T
da imoiacao de uma vaca para expurgo de culpa, denlro da comunidade

judaica, por epoca de Moises. A sura inicia-se pela afirmacao categories de que 0

Alcorao c guia cspiritual c moral dos que creem em Deus, e pela confirmaeao de

que a verdadeira K devc integrar a crenca na unicidadc absoluta dc Deus, a pratica

constante do bem e a crenca na Ressurreic.ao. Enumera as tres categorias dos

homens: crcntcs, idolatras e hipocritas e como reagem diante da Mensagem divina.

Relaia episodios rdacionados aos filhos dc Israel, fazendo-os atcntar.

conslanlemente, para as gramas dc Deus para com eles. Alude, ainda, ao Patriarca

Abraao, com cuju II I ho, lsmacl, construm a Ka L

bah. K rciterativa na afirmacao de

que Deus e Unieo c torna patcntc Scus sinais como mcio de repelir

perem ptonam erne, a idolatria vigente, e amplamente disseminada na Peninsula

Arabica. tempos antes do advento do Islao. Lincerra, nos constantes ensinamentos

e prcccitos, a base da boa conduta do moslim: estabelece a distincao entre 0 lEcito

e 0 ilicito; discorre sobre a virtude e ensina os criterios para 0 jejum e a

pcrcgrinac^o; legisla sobrc as obrigacoes testament a is, 0 taliao, 0 casamenlo e 0

divureio; orienta sobrc 0 alcitamento matcrno, sobrc 0 registro de dividas; exalta a

candade e abomina a usura, Ensina ao ercnte 0 lidimo caminho para a fclicidadc

eterna e a pedir perdao pelas falhas, implorando a misericordia e 0 Socorro dc Deus.

(2) AI Madlnah: Medina, a Segunda cidade sagrada, no Mundo Islamico, depois dc

Makkah, na qual se encontra a Mesquila do Profeta, onde Muhammad foi

scpultado Foi ncssa cidade que se revelou esta sura.

0) Alif, Lam, Mim Sao tres letras do alfabeto arabe
:
equivalentes, em portugues, as

letras A, L r M. Vinte e nove sao as suras do Alcorao que, como esta, se iniciam

per letras, mas de modo variado. Ha as iniciadas por uma so letra (L
:
LXV1JI). por

duas (XJ .III), por quatro (VII), e ate por cinco letras (XIX). L, por serem inumeras

as mterpretacoes, aprcsentadas pela exegese alcoranica, na tentativa de elucidar-

Ihcs 0 significado, salientamos, a seguir. apenas as mais plauslveis destas

interprctac6cs: as tctras isoladas seriam caracteres misticos, cuja significacao e

valor permanecem deseonhecidos, e que Deus revclou somente a Muhammad; on

seriam as letras iniciais de atribulos divinos, ja que, entre os numerosos alribulos,

nao seria difictl seleeionar alguns deles, que se iniciassem por estas letras,

finalmente, seriam advertencia para que os homens jamais olvidassem a

onipotencia de Deus em contraste com a impotencia deles, quer dizer, nao

olvidassem que, assim como Deus de terra criou 0 homcm, tambem de simples
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2. Esse e o Livro. Nele, nao ha

duvida alguma. E orienta^ao para

os piedosos,

3. Que crccm no lnvisivcl
(1)

e

cum-prem a ora^ao e despendem,

do que lhes damos por sustcnto;

4* E que creem no } que foi dcs-

cido do ecu, para ti
<3

\ e no
(4)

que

fora descido antes de ti
:

e se

convencem da Derradeira Vida.

5. Esses estao em orienta^ao de

scu Senhor. E esses sao os bem-

aventurados,

6, Por certo, aos que renegam a

Fc, e-lhes igual que os admoestes

ou nao os admoestes: nao crerao.

7. Allah selou-Ihes os corafoes

e o ouvido
(5)

;
e, sobre suas vistas, ha

nevoa. E terao formidavel castigo.

8, E, dentre os homens, ha quern

diga: '"Cremos em Allah e no

-", _-l"-T.- , ;; + ^ t -- jf4

letras formou as palavras do Livro inimitavel, que o homem arabe, apesar de sua

proverbial eloqiiericia, jamais pode reproduzir.

(H De maneira geral, a ereri^a no Invisivel e o que distingue o ser racional do

irracional. O homcm peixebe que o Universo esta muito alem do que seus smlidos

podem percebcr. Aceitar a evidencia cosmiea. sem entende-la, totalmente. mas,

tambcm, sem nega-la. e privitegio do homem, em cuja vida a prcocupa^ao

escatologica e a percepeao do Invisivel ocupam papeis primordiais

& No: no Alcorao.

Para ti: para o profeta Muhammad

(4) No: naquilo, ou seja, nos Livros divinos, revel ados antes de Muhammad: a Tora e

o Kvangelho.

(5) Deus selou-lhts os eora^oes e os ouvidos, porque optaram pcla idolatna quando sc

exlraviaram
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Derradeiro Dia", enquanto nao sao

crentes.

9. Procuram enganar
(n

a Allah e

aos que creem, mas nao enganam

senao a si mesmos e nao percebem.

10. Em seus cora^oes, ha enfer-

midade; entao, Allah acrescentou-

Ihes enfermidade
(2
l E terao doloroso

castigo, porque mentiam.

11. E, quando se lhcs diz: "Nao

semeeis a corrupcao na terra",

dizem:
4i

Somos, apenas, re forma-

dores"

12. Ora, por certo, sao eles mes-

mos os corruptores, mas nao perce-

bem.

13. E, quando se lhes diz: "Crede

como crcem as dignas pessoas",

dizem: "Crercmos como creem os

insensatos?
1
* Ora, por certo, sao eles

mesmos os insensatos, mas nao

sabem.

14. E
?
quando deparam com os

que creem, dizem: "Cremos"; e,

quando estao a sos com seus

demonios(3
\ dizem:

lL

Por certo. est-

f .... 1

(1) Reterencia ao procedimcnto ambiguo dos hipocritas que. por um lado h abraearam

o Islao, garantindo, com isso. seu status na socicdade: c por outro, atnda

ostentavam a descrenca, marUcndo-sc, assim, aliados aos inimigos da nova

religiao, o lslamismu.

(2) Por enfermidade, entenda-se a inveja, que os hipocritas, de fc dubia c vac i I ante,

nutnam em relacao aos crcntcs; essa tnveja redundou em odio atroz, quando a

revclac^o da Verdadc, no AlcorSo, trouxe const antes denuncias dos hipocritas

(3) Demonios, aqui, traduz a palavra arabe Chayatm, forma plural de Chaytan, que
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amos convo sco; somos, apenas,

zombadores."

15* Allah zombara deles e Ihes

cstendera sua transgressao, contin-

uando eles as ccgas.

16. Esses sao os que compraram

o descaminho pelo prepo da orie-

ntal ao. Entao. seu comercio nao

lucrou, e eles nao foram guiados,

17. Seu
(l)

exemplo c como o da-

queles que accnderam um fogo e,

quando este iluminou o que havia

ao seu redor, Allah foi-Se-lhes

com a luz e deixou-os nas trevas,

onde nao enxergam.

18. Sao surdos, mudos, cegos;

entao, nao retornam a Fe.

19. Ou como o daqueles que,

sob intensa chuva do ecu, em que

ha trevas e trovoes e relampagos,

tapam com os dedos os ouvidos,

contra os raios ruidosos, para se

precatarem da morte. - E Allah

esta sempre. abarcando os

renegadores da Fe (2^

20. 0 relampago quase Ihes arre-

bata as vistas. Cada vez que Ihes

1 Oji^oJ^jA^J

signifies qualquer rcbddc malfeitor. ser humano ou nao No versicuto. rclere-se a

tod os os que sao host is a missao de Muhammad.

0) Alusao aos hipocritas, que escolhcram a descren^a, mcsmo apos haver conhecido

a Verdade, mas que, ainda, buscavam uma luz para orienta-los no caminho reto

Ao advir-lhes a esperada luz, por mcio do Alcorao voltaram-lhe as costas e,

conseqiientemente, dcla foram desprovtdos, permanecendo na cscuridao

(2) Ou seja, Deus tern poder de assediar os mcrcdulos,
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jlumina o caminho, nele andam e,

quando lhos entencbrece, detem-

se. E se Allah quisesse, ir-Se-lhes-

ia com o ouvido c as vistas*, Por

certo, Allah, sobre todas as cousas,

c Onipotente.

21.6 humanos! Adorai vosso

Senhor, Que vos criou c aos que

foram antes de vos, na esperanca

dc serdes piedosos.

22 * E Ele Quern vos fez da terra

leito e do ceu, teto edificado; e fez

descer do ceu agua, com que fez

sair, dos fnitos, suatento para vos.

Entao, nao facais semelhantes a

Allah, enquanto sabeis.

23. E, se cslais em duvida acerca

do que fizemos descer sobre Nosso

servo, fazei vir uma sura
(2)

igual a

dele, e convocai vossas testcmunhas,

em vez de Allah, se sois veridicos.

24, E
?
se o nao fizerdes -co nao

fareis - guardai-vos do Eogo, cujo

6z4

O) Este versieulo re fort;a a alegoria do Akorao, que e lu/ e ilumina o caminho para

ns que renegam a Fe, tal qual urn relampago futgurante. Os hipocritas parecom

admitir essa luz, mas rceuam. com desdem, e, novamenle. as trcvas encobrem-nos

Privam-se, delihcradarnente. da grata que Deus Ihes confere, pois Lapam us

ouvidos e evitam a luz. Seus arlilkios de recu.sa sao tolos perante Deus.

(2) Fazei vir uma sura: reproduzir urn eapilulo do Livro. ()s renegadores do Islao

colocavam em duvida a veraeidade da Mensagem de Muhammad, servo de Deus.

Para dirimir as duvidas, foi-lhes dirigido o segumte desafio, encantrado em certos

passos do Akorao (X 38, 39:Xl 13, 14; LII 33
s
34 e XVI] 88): .se nao acred itavam

na origem divina do Livro, deveriam ou reprodu^i-lo intcgralmente, ou fazer de/.

eapitulos semelhantes, ou, pelo menos, um deles, o que nem tnesmo os arabes, de

grande eloqueneiii, o lograram. Islo veio selar essa questao e provar. em definitive,

a ongem do Livro, como revela^ao de Deus ao bomem.
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combust ivel sao os homens e as ped-

ras-
l)

. 0 qua! e preparado para os

rencgadores da Fe.

25. F alvissara, Muhammad,
aos que creem e fazem as boas

obras que terao Jardins, abaixo dos

quais corrcm os rios. Cada vez que

forem sustentados por algo de seus

frutos, dirao:
iL

Eis o fruto por que

fomos sustentados antes
1

', Enquanto

o que Ihes for concedido sera, apc-

nas, semelhante. E, neles, terao es-

posas puras e, neles, serao eternos.

26. For certo, Allah nao se peja

de propor um cxemplo qualquer, seja

de um mosquito ou de algo superior

a cste. lintao, quanto aos que creem,

eles sabem que ele e a verdadc de

seu Scnhor. E, quanto aos que

renegam a Fe« dizem:
4iQue descja

Allah com cste cxemplo?" Com ele,

Allah descaminha a muitos c, com
ele, guia a muitos, E nao descaminha,

com ele, senao os perversos
(Z)

,

27. Que desfazem o pacto de

Allah, apos have-lo firmado, c

cortam o que Allah ordena estar

„ (
* ^ , nit --" . •*

» ^

{ft ^jjii

J.

0) Ou seja, os ktolos de pedra das falsas divindades, que, com os rencgadores do
lstao. serao laneados no Inferno, para prcvar-lhes que nem mcsmo as pedras serao

indenes ao voraz fogo interna],

(2) Os amagonistas do Nao, que lancaram mao de loda a sorte de controvert ias para

detrair o Alcorao, criticaram, inclusive, os exemplos nele contidos, refcrcntcs a

insetos, tais como a aranha (XXIX 41) e a mosca (XXU 73). alegando que, m%u
tratasse de obra divina, jamais enccrrana tais exempJos, ja que Deus nao se ocupa
de seres insignificantcs. por ser-lhes inflnitamente Superior.
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unido e seineiam a corrup^ao na

terra. Esses sao os perdedorcs.

28. Como podeis renegar a Allah,

enquanto Ele vos deu a vida quando

estaveis mortos
(l)

? Em seguida,

far-vos-a morrer; em seguida, dar-

vos-a a vida; e finalmcnte, a Elc

serds rctornados,

29. Ele e Quern criou para vos

tudo o que ha na terra; em seguida,

voltou-Se para o ecu e, dele, formou

sete eeus. - E Ele, de todas as

cousas, e Onisciente -

30. E quando teu Senhor disse

aos anjos: ''For certo, fareL na terra,

um califa^'
1

, disseram: 'Taras, nela,

quern nela semeara a corrupQao e

derramara o sangue, enquanto nos

Te glorificamos. com louvor, e Te

sagramos
(3)?" Ele disse: "For

certo, sei o que nao sabeis."

3LE Ele ensinou a Adao todos

os nomes dos seres; em seguida.

expo-los
t4)

aos anjos e disse:

f
. Ait ^ j t-

1 -" T ** * A

0) Ou seja, ri&o havicEs nascido, ainda.

(2 ) Ltimologicamente, a palavra calTfa sigmfica sucessor, o que substitui a outrem:

designou. posteriormente, o soberano moslun. No kxto, callfa rdere-se a Adao.

0) Os anjos, tonheccdorcs so do bem c cntoadorcs eternos do louvor de Deus,

acreditavam-se, por tsso, superiores ao ser humane, ignorando, cntretanto, que

esle. criado com a mcscla dos caracteres dos j inns (seres invisiveis benfazqos ou

malfazcjos, que, segundo o Alcorao, foram criados do Togo) e dos anjos c, assim,

receplaculo do mal c do bem, poderia scr-lhes superior, se, por meio do livre

arbitno, propendesse para o bem.

(4) Somcnte ao bomem foi conferida a faculdade de expressao oral: por isso, Dcus

ensinou-lhe os nomes de lodos os seres, com os quais podc dcsigna-los. Dai, o

homcm passou a tcr a chavc do conhecimento e tornou-se a criatura superior, por
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"Infortnai-Me dos nomes desses*

se sois veridicos".

32. Disscram: ^Glorificado scjas!

Nao temos ciencia outra senao a

que nos ensinaste. Por certo, Tu
3

Tu es 0 Onisciente, O Sabio."

33. Ele disse: "O Adao! Informa-

os de seus nomes." E, quando este

os informuu de seus nomcs, Ele

disse:
liNao vos disse que, por

certo, sei do Invisivel dos ceus e da

terra, e sei o que mostrais, e o
(1)

que ocultaveis?"

34. E quando dissemos aos anjos:
u
Prostcrnai-vos diante de Adao";

entao, eles prosternaram-se, exceto

Iblis
(2)

. Ele recusou faze-Eo, e se

ensoberbcceu e foi dos inficis,

r

35. E dissemos; "0 Adao! Ilabita,

tu e tua mulher, o Paraiso, e dele

comei, fartamente, onde quiserdes, e

'

nao vos aproximeis desta arvore
(3
\

pois scrieis dos injustos."

36. E Sata fe-los ineorrer em
erro por causa dela

(4)
?
e fe-los sair

i
•*

i

1 \ ^ » S I
*

I ~ I
T

\

excelencia, acima de tod as as criaturas de Dcus, inclusive dos anjos.

0) O: aquilo que as anjos pensaram no momenta em que Deus enou Adao, ou seja,

que Deus jamais eriaria um ser mais privilegiado e sabio que eles.

(2) IblTs ou Eblis: Nome dado ao jinn que desobedeceu a Deus Tambem.

denominado Chaytan, Satl

(3) A arvore proibida: o meio de experimentar a persevcranca do homem. 0 Alcorao

aludc a cla muito laeomcamenic, sem espeeifiear-lhe a especte on a localizacao, e

vao sera que indaguemos mais a respcito de!a, ja que todos estes assumes

pertencem ao mundo invisivel, inacessivel ao homcm.

(4) Del a; da arvore,
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de onde estavarrr E dissemos:

"Descei, sendo inimigos uns dos

outros
(l

\ E tereis, na terra,

residencia e gozo, ate certo tempo,
17

37. - Entao, Adao recebeu pal-

avras dc seu Senhor, c Ele Se

voltou para ele, rcmindoo (2)
. Por

certo, Ele e 0 Remissorio, 0
Misericordiador. -

38. Dissemos: "Descei todos,

dele'
3j

! Entao, se vos chega de Mim
orienta^ao, aqueles que seguirem

Minna orienta^ao, por eles nada

havera que temer, e eles nao se

entristecerao,

39. "E os que renegarem a Fe e

desmentirem Nossos sinais, esses

serao os companheiros do Fogo.

Nele, serao eternos,"

40.6 filhos dc Israel*
4

*! Lcmbrai-

iST^j Air •

r

cC

0) Descei, sendo inimigos uns dos outros: esta frase pade scr intcrpretada de duas

mane i r as: ou Sata c seus sequazes scriam inimigos dos homens, e estes d aqueles,

ou os homers scriam inimigos uns dos oulros, por causa das mjusticas que fizcrem

muluamenle ao proximo.

P) Este versiculo explicita que Adao foi perdoado. Com isso, o Islao demonslra que

nao reconhece o pecado original, pois vc o pecado coma ato individual, exclusive

de quern age incnrreiaincntc. O pecado e o arrependimento nao podem ser

impostos: surgem dc dentro do individuo. E ninguem deve arcar com os erros dos

outros nem arrepender-sc pelo que o ouiro fc/ dc mau.

0)Dele do Paraiso.

(4 ) 6 filhos de Israel: Israel e o nome dado, por Dcus. a Jaco, filho de haque e neto

de Abraao. Todos os descendentes dc Jaeo site assim chamados de filhos de Israel

e, constantemente, o Alcor^o OS convida a discuLirerrL conjuntamente. nao so as

qucstfics levantadas sobre a Mensagcm de Muhammad, mas, tambem, as duvidas

del a surgidas. E invoca-os a se lembrarem das gracas que Dcus, semprc, dirigiu

aos descendentes de Jaco, e do destine que livcratn os anlepassados, quando se

desviaram do caminho rcto.
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I 1
*!

vos de Minha graca , com que

vos agracieL c sede ficis a Mcu
pacto, Fu serei Fiel a vos so pacto.

E, a Mim. entao, venerai-Me.

41. E crede no l2) que fiz descer,

confirmando o
(3)

que csta convosco;

e nao sejais os primeiros reneg-

adores dele, E nao vendais Mcus
sinais por infimo preco. E a Mim,
entao, tcmei-Me.

42. E nao confundais o verda-

deiro com o falso e nao oculteis a

verdade, enquanto sabeis,

43* E cumpri a oracao e conce-

de! az-zakah ,e curvai^-vos com
os que se curvam,

j*L iff'A i / t^t t*

(') Mirtha grata: os hcricficins, concedidos per Dcus aos filhos de Israel, tais como;

a liberdade do
j
ugo faraonico, a travessia do mar, a protecao assombrcada das

n Livens contra o calor do descrto, o envio do mana € das codormzes.

(2) No: no Alcorao, o Livro divino, revetado ao Profeta Muhammad, em interns do

seculo VII d.C. L a base da rcligiao islamica, que ehegou para amparar a

humanidade em seu caminho terreno e unificar a velha alianca (o Judaismo) com a

nova alianca (o Cristlanismo), assim como amp liar o ato de candade e estabdecer

a fraternidade universal, hgando todos os homens a uma so religiao, scm

discriminacao de raca, cor, nacionalidade ou posieao social.

(3) 0.a Tora, ou a lei mosaica do Pcntaicuco, que prega, igualmente, a unicidade de

Dcus e a aphcacuo das leis de Deus aos homens.

(4) Az-zakah: parte dos bens concedida em earidadc. 0 Atcorao lncita os filhos de

Israel a pratica da earidade
h
nao s6 para consolidar a fraternidade social, mas para

dirimir o odio que as diferencas sociais provouam no pobre em re lacSo ao rico,

fa/endo com que esie se sinta, pareialmenle, responsavel pelos desafortunados,

pois a riqueza e dadiva de Deus e, por conscquencia, deve ser eompaniEhada.

Dcssa lurma. eada moslim deve eoneeder az-zakah correspondents a 2,5% ou 1/40

avos do que possui, que execdam os limites de suas necessidades e estejam

disponiveis, durante um ano. O governo recolhera esta quantia para distribui-la as

oito categories de necessitados, de acordo com o Aleorao (IX 60).

(3) Ou se j a, "orai". Como a prece e constituida de dots movimentos, do curvar-sc c do

pro stern ar-se, o versiculo, referindo-se ao primciro deli:s, ja aludc, mctonimicamcntc,

a prece global.
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44. Ordenais a bondade as outras

pessoas e vos esqueceis de vos me-

smos, enquanlo recitais o Livro
(,)

?

Entao, nao razoais?

45. E implorai aj uda, com a

paeiencia e a ora^ao. E, por ccrto,

esta oracao e bem penosa, exceto

para os humildcs,

46. Que pensam que depararao

com seu Senhor e que a Elc rotor-

narao,

47.6 filhos dc Israel! Lcmbrai-

vos de Minha graca, com que vos

agraciei, e de que vos preferi aos

mundos t2)
.

48. E guardai-vos de um dia, em
que uma alma nada podera quitar

por outra alma, e nao se Ihe

aceitara intercessao nem se Ihe

tomara resgate; e eles
(3) nao serao

socorridos.

49. E lembrai-vos de quando

vos salvamos do povo dc Farao,

enquanto eles vos infligiam o pior

castigo: degolavam vossos filhos e

deixavam vivas vossas mulheres* E
nisso, houve de vosso Senhor for-

midavel prova.

50. E lembrai-vos de quando,

por vos. separamos o mar; entao

yiv^>V '

ft

. ^ T ^ v
i i

^ V. *"

0 ) Ou sty a, a Tora.

(
2

) Pela cxpressao aos mundos, entenda-se aos povos da epoca mosaica*

(3) Eks: culpados
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salvamo-vos
?
e afogamos o povo de

Farao, cnquanto olhaveis.

51- F lembrai-vos de quando

fizemos promcssa a Moises durante

quarenta noites: em seguida, depois

dele
(1

*, tomastes o bezerro por

divindade, e testes injustos.

52. Em seguida, depois disso,

indultamo-vos, para serdes agrade-

cidos.

53* E lembrai-vos dc quando

concedemos a Moises o Livro e Al

Furqan
(2)

,
para vos guiardes.

54* E lembrai-vos de quando

Moises disse a seu povo:
uO men

povo! Por certo, fostes injustos com
vos mesmos, tomando o bezerro

por divindadc Entao, voltai-vos
(j)

arrependidos para vosso Criador, e

matai-vos. Isso vos e melhor, junto

dc vosso Criador." Entao, Fie

voltou-Se para vos, remindo-vos.

Por certo, Elc, Elc c 0 Remissorio,

O Misericordiador,

55. E lembrai-vos dc quando

dissestes: "O Moises! Nao creremos

0) ()u seja, depois de ele. Moises, partir para o Monte Sinai,

(2) Al Furqan; infinuivo substantivado de faraqa, que significa separar ou distinguir.

Essa forma infinitiva assume, no Akorifo, de acordo com o contexto, tres sentidos

diferenles: o criririo de distinguir o bem do mal, a vitoria e o Livro revelado.

Aqm, alude-se ao primeiro deles.

(3) Scgundo alguns exegetas, ou se trata do suicidio, como prova de obedieneia, para

purificacao pessoal, ou do homitidio contra o adorador do bezerro Para a scgunda

inlerpretacao, vide Exodo XXXII 27.
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em li, ate que vejamos Allah,

declaradamt:ntc/
,

Entao, o raio

apanhou-vos, enquanto olhaveis.

56. Em seguida, ressuscitamo-

vos, apos vossa morte, para serdes

agradecidos.

57. E fizemos sombrear-vos as

nuvens, e fizemos descer sobre vos o

mana(1)
e as codornizes, e dissemos:

4 Comei das cousas benignas que

vos damos por sustento." E eles

nao foram injustos coNosco, mas

foram injustos com si mesmos.

58. E lembrai-vos de quando

dissemos: "Entrai nesta cidade
(2)

e

dcla comei, fartamente, onde quis-

erdes; e entrai pela porta, prosier-

nando-vos, c dizci: Terdao!\ N6s

vos perdoaremos os erros. E acres-

centaremos gramas aos benfeitores."

59* Mas, os injustos trocaram, por

outro dizer, o que ibes havia sido

dito; entao, fizemos descer sobre

os injustos um tormento do ceu,

pela perversidade que comctiam,

60, E lembrai-vos de quando

Moises pediu agua para seu povo.

joy -sjc J* j^j^>y

\y t£3 otl>^>

0) Mana: substantia doce e viscosa eomo o met, que e*suda das arvores, no

alvorecer. Sobre a describe biblica, vide Kxodo XVI 14 e 31.

(2) A identificacao dessa udadc nao e claramcntc dctcrminada. Alguns exegetas

dizem Iratar-se da cidadc de Jerusalem ou Jerico. A Biblia fala de Canaa. onde

Moises ordenou que os filhos de Israel entrassem para o reconhecimenlo dela e de

seu povo, se era forte ou fraco; e viram eles que, nessa terra que, habitava o

poderoso povo, grande estatura, t ret;caram-na. Vide Numeros XIII 28. 31-33.
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e dissemos: "Bale na pedra com
tua vara.

1 - Entao, dela emanaram

doze olhos d'agua. Com efeito,

cada tribo soube de onde beber, -

"Comei e bebei do sustento de

Allah e nzio semeeis a maldade na

terra, sendo corruptores".

6LE lcmbrai-vos de quando

dissestes:
uO Moises! Nao suport-

aremos urn so alimento; entao,

suplica, por nos, a teu Senhor nos

fafa sair algo do que a terra brota:

de seus legumes e de seu pepino e

de seu alho e de sua lentilha e de

sua cebola." Ele disse: "Trocareis

o que e melhor pelo que e pior?

Descei a uma metropole *
'

,
e, por

certo, tereis o que pedis!" E a vileza

e a humilhacao estenderam-se sobre

elcs, e incorreram em ira de Allah,

Isso, porque renegavam os sinais

de Allah e matavam, sem razao, os

profetas^. Isso, porque desobede-

ceram e comctiam agressao.

62, Por certo, os que creem (3)
e

os que praticam o judaismo e os

cristaos e os sabeus
(4)

,
qualquer

^
(
J ^ #^ J

U) Metropole. aqui, e Iradu^ao da palavra arabe mi$r, que, tomo nome indefinido,

signifies grand e cidade on metropole e cuja declinacao, no versiculo, denota

tratar-se de urn nome comum. Esta interpreiacao 6 mais ]6giea que a que liga esia

palavra ao toponimo misr nome propria do Kgito

(2) Alus&o a Zacarias, Joao Batista c a outros profctas morios injusiamente Vide LI

Cromcas XXIV 20-21, Jeremias XVIII 20-23.

(3) Ou seja, os moslimes

(^) Os sabeus: sabi'In, plural de sSbi\ o que deixa uma religiao por outra. Trata-se
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dentre eles que creu cm Allah e no

Derradeiro Dia e fez o bem tera

seu premio junto de seu Senhor; e

nada havera que temer por eles, e

eles nao se entristecerao.

63* E lembrai-vos de quando

firmamos alian^a convosco e

elevamos acima de vos o Monte
(l)

,

dizendo: "Tomai, com firmeza,

o (2) que vos concedemos c lembrai-

vos do que ha nele, na esperanca

dc serdes picdosos,"

64, Em seguida, depois disso.

voltastes as costas. E, nao fora o

favor de Allah para convosco, e

Sua Misericordia, serieis dos

perdedores,

65. E, com cfcito, sabeis os que

de vos cometeram agressao no

sabado, entao, dissemo-lhes: "Sede

simios repclidos*
3)r

^Cit Ail'

0^

de urn grupo de idol at: as arabes, muito anteriores ao Islao, os quais. nao aceitando

mais o politeLsmo dc scus an tep ass ados, buscaram outra crenca que Ihes fosse

mais adequada, ate chegarem a certa concepcao monotcista da rcligiio abraamtca.

E afastararn-sc da rchgiao vigente, na comunidade em que viviam. Dal sua

denominacao: sabeus, os desviados da religiao comum. Esta intcrprctacao

prevalece sob re a de que eram adoradores das estrelas.

H) Ou seja, o Monte Sinai. Quando Moiscs chegou com as tabuas e us judeus

tomaratn conhecimento das di flee is tarcfas que tcriam de exccular, recusaram-se a

accita-las. Fui quando o anjo Gabriel, reprovando o ato deles, arrancou o Monte
Sinai, crgutmdo-o acima deles, como urn telo. E Moises Ihes disse que aceitassem

as lets, ou o Monle cairia sobre eles esmagando-os. Vide Talmude, Shabb KSa e

Exodo XIX 18.

(2) O: o livro dos judeus, ou seja, a Tora.

(3) Simios repelidos: Referencia a transgressao do Sabado (vide Exodo XX XT 14),

cometida pelos judeus dc Elate as marge ns do Mar Vermel ho. quando reinava

Davi Nao podendo fugir a tcntacao que Ihes eausava a grande quantidade de
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66- E fizemos dessa puniyao

tormento exemplar para o seu

presente e para o scu futuro e

exorta^ao para os piedosos.

67* E lembrai-vos de quando

Moises dissc a scu povo; "Por certo,

Allah ordena-vos que imoleis uma
vaca- ". Disseram: "Toma-nos por

objeto de zombaria?" Elc disse;
u
Allah me guarde de ser dos

ignorantes!"

68. Disseram: "Suplica, por nos,

a teu Senhor tome evidente, para

nos
3
como e ela," Disse: "Ele diz

que, por cerlo, e uma vaca nem
velha nem nova, mea, entre estas.

Entao, fazei o que vos e ordcnado."

69. Disseram: "Suplica, por nos.

a teu Senhor torne evidente, para

nos, qual e sua cor/
1

Disse: "Ele

diz que, por certo, e uma vaca

amarela; de cor viva; alegra os

olhadores."

70. Disseram: "Suplica, por nos,

a teu Senhor torne evidente, para

'xk r-i

3 &Xr*y

peixes, que viam aproximar-se do literal, os judeus de Elate apanharam-nos, gem

escutar as admoestaeoes de alguns homens piedosos Scgundo o Alcorao, Deus

puniu-os, cntSo, transformando scus coraedes e fcicoes: elcs tornaram-se

scmelhantcs a simios e toram abandonados pela misericordia divina e rcpelidos

pcla comunidadc. (VII 163-166)

(V) A imolacao da vaca nSo constitute pratiea cstranha a tradicao judaiea, tal como se

pode verificar em Numeros XXIX 1-10 e, rcfere-se ao momenta que os judeus

solicitaram a Moises que, por elcs. rogasse a Deus, para que Estc lhcs revel asse o

verdadeiro cutpado de utn homicidio, e a comunidade pud esse, assim, isentar-se de

culpa
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nos, como e ela, For certo, para

nos, todas as vacas se assemelham

e, por certo, se Allah quiser,

seremos guiados,"

71. Disse:
u
Ele diz que, por

certo, e uma vaca nao docil para

lavrar a terra ncm para rcgar o campo

lavrado; sa
?
scm mancha alguma.

"

Disseram; "Agora, chegaste com a

verdade " E imolaram-na; e
?
quase,

nao o fizeram.

72. E leinbrai-vos de quando

matastes urn homem(2)
e disputastes

sobre ele
(3)

. E Allah cstava desvend-

ando o que ocultaveis.

73. Entao, dissemos: "Batei-

lhe
(4) com parte dela

(5)>
\ Assim,

Allah da a vida aos mortos e vos

faz ver Seus sinais, para razoardes.

74. Em seguida, depois disso,

vossos coracdes se endureceram e

se tomaram como as pedras, ou mais

veementes na dureza. E, por certo,

ha, dentre as pedras, aquelas das

fljl
1Jt lilyJi^= +^*rt=4j^Uji

J

( 1 ) Ess a describe da vaca, conforme ordem do Senhor para Moises, nos versiculos 69

e 71, pode ser cotejada com a da Rlblaa em Numcros XIX 1 -2 r

(2) No texto, a palavra «nafs» quer dizer : um homem.

(3) Rcfereticia ao episodic do rico anciao, entre os filhos de Israel, 0 qual tinha um so

filho. Por ambicao, os subrinhos do arici^o re so] veram matar-lhc 0 filho e. assim,

hcrdar-the todos os bens Apds 0 crime, largaram c corpo a porta da cidade e

fugiram. Imediatamenle, toda a cidade passou a exigir puni^ao dos responsaveis e,

a fall a de testemunhas, dirigiu^se a Moises, para que rogasse a Deus lhes indicassc

um meio de conheccr a verdadc,

(4) Lhe: na pes so a morta.

(5) Ou scja, um pedaco da vaca
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quais os rios emanam. E, por eerto,

ha, dentre elas, as que se fendem,

e, delas, a agua sai. E, por certo,

ha, dentre elas, as que se baixam,

por receio de Allah. E Allah nao

esta desatento ao que fazeis.

75. Entao, aspirais
tlJ

a que

eles
(2)

ere iam em vos, enquanto,

com cfeito, um grupo deles ouvia

as palavras de Allah, em seguida,

apos havc-las entendido, distorciam-

nas, enquanto sabiam?

76. E, quando eles deparam com
os que creem, dizem: "Cremos"; e,

quando estao a sos, uns com os

outros, dizem: "Vos lhes contain o

que Allah sentenciou, para vos, a

fim de argumentarem, com isso,

contra vos, diante de vosso Senhor?

Fntao. nao razoais^?"

77. F nao sabem eles que Allah

sabe o de que guardam segredo e o

que manifestam?

78. E, dentre eles, ha iletrados,

que nao sabem do Livro*
4)
senao vas

esperancas, e nada fazem senao

conjeturar.

Y

^}£==vj

(1) O verslculo se dirige aos moslimes

(2) Eles: os filhus de Israel

(3) Alude-se a recrimina^ao feita pelos judeus rencgadores do Islao a scu.s proprios

companheiros mais moderados, que, sabendo da promessa da vinda de urn profeta.

oriundo de sen meio, revdavam-na aos moslimes, o que, dc ccria forma, poderia

fortalecer o islamkmo em detrimento ao Judaismo

(4) Ou seja, a Tora.
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79. Entao, ai dos que escrevem

o Livro
(n

, com as proprias maos:

em seguida, dizem:
4t

Isso e de

Allah", para o venderem por

lnflmo preco! Entao, ai deles pelo
(2)que escrevem com as proprias

maos! E ai deles pelo que logram!

80. E dizem:
uO Fogo nao nos

iocara senao por dias contados,
r3?"

Dize, Muhammad: "Firmastes

pacto com Allah, entao, Allah nao

faltara a Seu pacto? Ou dizeis de

Allah o que nao sabeis?'
1

81. Sim! Aqueles que cometcm

um mal, e sao abarcados por seus

erros, esses sao os companheiros

do Fogo, Nele, serao eternos,

82. E os que ereem e fazem as

boas obras, esses sao os

companheiros do Paraiso, Nele,

serao eternos.

83. E lembra-lhes de quando

firmamos a alianca com os filhos

de Israel: "Nao adorareis senao a

Allah; e tende benevolencia para

com os pais e os parentes e os

oriaos e os necessitados; e dizei aos

homens belas palavras, e cumpri a

. ^ < t* * -f> A t *

( n Ou seja, a Tora.

(?) Alusao as aliera^oes perpetradas pelos judcus no texto da Tora. com o fim dc tirar-

Ihe as passagens profeticas da missao de Muhammad.

P) Dias contados: pcnsavam os judcus que a permanenda no Inferno duraria,

apenas. quarenta dias, ou seja. o mcsmo tempo que levaram seus antepassados

adorando o bczcrro dt; ouro.
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oravao
(,)

, e concedei az-zakah
(2)

;

em seguida, cxceto poucos dc vos,

voltastes as costas, dando dc

ombros.

84. E lembrai-vos de quando

firmamos a alian9a
(j)

convosco:

"Nao derramareis vosso sangue e

nao vos fareis sair, uns aos outros,

de vossos lares"; em seguida,

reconheceste-lo, enquanto o

testemunhaveis,

85, Em seguida, ei-vos que vos

matais uns aos outros e faze is sair,

de scus lares, um grupo de vos,

auxiliando-vos contra eles, com o

pecado e a agressao; e, se eles

ehegam a vos como cativos, resgatai-

los, enquanto vos e proibido faze-

los sair
(4)

, Crcdcs, entaa numa

fry

U) A oracao, cm arabc, a^alfth; na tradicao islamica, deve scr f'eita cinco ve/es pnr

dia. na aurora, ao meio-dia. a larde, ao pdr-do-sol c a noite, a fim de que o homem,
em contato constants com Deus, puriflque sua alma. A ora^ao pode scr feila em
qualquer lugar. nao necessariamente no templo, mesquita, devendo ser eumprida,

obngatoriamente, em qualquer ctrcunstancia: Eslando-se no local em que se vive,

ou em viagem. estando-se com saude ou enfermo. O alvo da orafao nao se limila,

apenas, a gloriticacao de Deus, com movimentos de reverencia e prosterna^ao,

mas, fundamentalmente, a entrega da alma a Dens, a renova^ao da Fe e a obteneao

de Sua misericordia.

(2) Cf. II 43 n4.

0) Ou seja, a alianca com os filhos de Israel.

(4) hsta passagem e alusiva a contraditoria atitude dos judeus nao so em combate com

seus proprtos irmaos de sangue e em obediencia a lei mosaica, mas. ao mesmo
tempo, cm rcsgate deles, segundo o costume e cm rcspcito a Eci. Kste episodic

ocorreu em cpoca anterior ao Islao, quando, em Al Madman, havia duas grandes

tribos arabes
1
rivais entre si: Al Aus e Al Khazraj, e duas comunidades judaicas.

igualmente rivais entre si: Banu Quraizah e Banu an-Nadir. Ocorreu que os Banu

Quraizah se aliaram a Iribo arabe Al Aus, assim como os Banu an- Nadir se

aliaram aos Al Kha/raj Quando se desavieram, as duas tribes arabes contaram
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parte do Livro c renegais a outra

parte? E a recompensa de quern de

vos faz isso nao e senao a

ignommia na vida terrena, e, no

Dia da Ressurrei^ao, scrao levados

ao mais veemente castigo. E Allah

nao esta desatento ao que fazeis,

86, Esses sao os que compraram

a vida terrena pela Derradeira

Vida. Entao, o castigo nao se Ihes

aliviara , e nao serao socorridos.

87, E. com efeito, concedemos a

Moises o Livro, e flzemos scguir,

depois dele, os Mensageiros, E
concedemos a Jesus. Filho de Maria,

as cvidencias*^ e amparamo-lo com
o Espfrito Sagrado (2)

. E, sera que

cada vez que urn Mensagciro vos

ehegava, com aquilo pelo que

vossas almas nao se apaixonavarm

vos vos ensoberbecfeis? Entao, a

urn grupo desmentfeis, e a um grupo

mataveis.

88, E dizem:
uNossos coraQOCS

estao encobertos
(3)

,

,s

Nao. Mas
Allah os amaldigoou por sua

i3>

4*1

1^>^U

com seus respective^ aliados judeus. J
;
oi quando ocorrcu o combatc de judeus

conira judeus, a que se relere esse versEculo.

(0 As evidencias: relacionadas a Jesus, sao, entre outras a ressurrcicSo dos mortos. a

cura do cego dc nascencA do leproso, etc. (U[ 49).

(2) Espfrito Sagrado: o anjo Gabriel mensagciro celestial.

0) A palavra usada no Alcorao c indrcunciso, que traduz a palavra arabe £hulf,

signifies que sens eora^oes estao selados e a pregacao do Prof eta n&o podc nclcs

entrar. Obscrvc-se que csu termo lem ample uso na BEbSia, conforme se pode ver

em Deuteronomio X 16, XXX 6, J eremi as VI 10 e oulros
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renega^o da Fe. Entao, quao pouco

crecm!

89* E
?

quaiido lhes chegou urn

Livro da parte de Allah
(1)

, confir-

mando o(2^ Que estava com eles - e

eles, antes buscavam a vitoria
L

sobre os que renegavam a Fe -

quando, pois, lhes chegou o que ja

conheciam, renegaram-no. Entao,

que a maldi^ao de Allah scja sobre

os renegadores da Fe!

90. Que execravel o pre^o pclo

qual vcnderam suas almas
f

ao

renegarem o^ que Allah fez

descer, movidos pel a revolta de

que Allah fizesse descer algo de

Seu favor sobre quem Ele quisessc,

dentre Seus serves. Entao,

incorreram em ira sobre ira, E
havera, para os renegadores da Fc,

aviltante castigo,

91. E, quando se lhes diz; "Crede

no que Allah fez descer', dizem:

"Cremos no que fora descido sobre

nos." E rencgam o que houve depois

disso, enquanto isso e a Verdade

Th- zf i
**** -

|
K *

>

3 Ji-^ ijU&^S^i^yjj

(0 Livro vindo de Allah : o Alcorao.

(2) O: o Livro, ou scja a Tora,

(3) Antes do surglmento do Jslao, os judeus, em combate com os idolalras,

suplteavam a Deus pel a vitoria, cm notne do profcta descrito na Tora. Vide

Dcuteronomio XVI 1 1 15 e 18. Porque se julgavam su periores aos deserentes e

gentios, deveriam ser os primeiros a rcconhecer a nova Verdade, ou seja, aquela

trazida por Muhammad, ja que era muito similar ao que haviam rcccbido na Tora.

Kntrctanto, por arrogancia, ncgaram a nova Verdade c se recusaram a profess a- la.

W O; o Akorao.
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que confirma o que esta com eles,

Dizc: "Por que, entao, matastes,

antes, os profetas de Allah, se sois

crentes
(l)?"

92. E, com efeito, Moises chegou-

vos com as evidencias
(2)

; em seguida,

depois dele
(3)

, tomastes o bezerro

por divindadc, enquanto injustos.

93. E lembrai-vos de quando

firmanios a alianga convosco e

elevamos acima de vos o Monte(4

\

dizendo:
il

Tomai, com firmcza,

o
(5)

que vos concedemos, e ouvi"

Disseram: "Ouvimos e desobede-

cemos." E, por sua renega^ao da

fe
?
seus competes foram imbuidos

do amor ao bezerro. Dize: "Que

execravel o que vossa fe vos

ordcna, se sois creates!"

94. Dize: "Se a Derradeira

Morada, junto de Allah, vos e

consagrada, com exclusao de outras

pessoas, anelai, entao, a morte, se

sois veridicos"

95. E jamais a anelarao, pelo

que suas maos anteciparam. E

—

^1-

(1) 0 mesmo que; '\,.se credcs na Tora, ondc vos tbi preseriia a proibicao dc matar os

profetas" Cf LJ 61 o2.

(2) As evidenrias de Moises, entre outras, sao: a transformacao da vara em serpente, a

mao que se toroa alva, a passagcm pelu meio do mar.

(3) Ou seja. depois da ida dele ao Monte Sinai (II 51 ol).

W Ou seja, o Monte Sinai; proeminente monlanha do deserto arabe oa Peninsula

Arabica, entrc 05 dois golfos do Mar Vcrmclho. lambem cogno ruinado a

Montanha de Moises (Jabe! Mussa), pois ali lhe foi entregue a Lei.

(5) Ou seja. os mandamentos divinos.
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Allah, dos injustos, e Onisciente,

96. E, em verdade, eneontra-Ios-

as os mais avidos de vida, e mais

ainda que os que idolatram, Cada
urn deles almeja viver mil anos, E
a longevidade nao o distanciara do

castigo, E Allah, do que fazem, e

Onividente,

97. Dize, Muhammad: 4

Quern

e o inimigo de Gabriel
(n

o e de

Allah, pois, por cerlo, foi ele quern

o
(2)

fez descer sobre teu coracao,

com a permissao de Allah, para

confirmar o
(3)

que havia antes dele,

e para ser oricntaeao e alvissaras

para os crentes."

98. Quern e inimigo de Allah e

de Seus anjos e de Seus Men-
sageiros e de Gabriel e de Miguel,

por certo, Allah e inimigo dos ren-

egadores da Fe.

99. E, com efcito, fizemos descer,

para tL versfculos evidentes; c nao

os renegam senao os perversos.

100. E, sera que cada vez que

pactuam um pacto, urn grupo deles

havera de rejeita-Io? Mas a maioria

M 2. _.-

-- .--

O No inicio do Lslao, urn dos rabinos da eomunidade judaica indagou do Pro let a

quern ]hc transmit! ra as revela^dcs divinas, que ensinava. O Profeta respondcu-lhe

que fora o an jo Gabriel, o que eausou indignacao ao rabino, qui; considerou o anjo

inimigo dos judcus, a qucm deveria ter entreguc as revelations e nao aos arabes.

Vide A! Zamakhchari, volume \, p. 298 h 1966

(2) O: o Alcorao.

(3) O: o Livro, ou seja, a Tora.
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deles nao ere.

101. E, quando Ihes chegou urn

Mensageiro, da parte de Allah, con-

firmando o que estava com eles,

um grupo daqueles
(1

\ a quem fora

concedido o Livro, atirou para tras

das costas o Livro de Allah,

como se nao soubessem,

102. E seguiram o que os dem-
j

onios recitavam acerca do rcinado

de Salomao. E Salomao nao ren-

egou a ¥6^\ mas foram os

demonios que a renegaranr Eles

ensinaram aos homens a magi a e o

que fora descido sobre os do is

anjos Harut c Marut
(4

\ na Babi Ionia,

E ambos a ninguem ensinaram,

sem antes dizer: "Somos, apenas,

tenta^ao; entao
;
nao renegues a

Fe/
5 E os homens aprenderam de

ambos o^
s

* com que separavam a

pessoa de sua mulher. E eles nao

estavam, com ela
f6)

,
prejudicando a

ninguem senao com a permissao dc

Allah. E eles aprenderam o que os

prejudicava e nao os beneficiava. E,

com efeito, sabiam que quem a

J~r*~J lP*^-^S* *~~=*^J j-*^r-^

(') Daqueles: de judeus.

(2) Livro: a Tora. Assim pracedcram cm repudio as profecias da Tora em rclacao a

vinda de Muhammad.

(3) Ou seja, Salomao nao renegou sua erenca, praticando a Magia.

(4) Harut e MSrQt sao os dais anjos, igualmente, mendonados nas Iradices judaicas

do Midrash, e no Novo Testamento Vide [I Sao Pedro II 4 c Sao Judas 6

( 5 ) O: aquilo. a magia.

(6) Com ela: com a magia
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adquirissc nao teria, na Derradeira

Vida, quinhao algum. E, em
verdade, que execravel o pre^o

pelo qual venderam suas almas! Se

soubessem!

103. E, se eles cressem e fossem

piedosos, em verdade, uma boa

retribui^ao de Allah Ihes seria

melhor. Se soubessem!

104. 0 vos que credes! Nao
digais a Muhammad "ra ina

v

, e

dizei ^unzurna", e ouvl E, para os

renegadores da Fe, havera doloroso

castigo,

105. Nem os que renegam a Fe,

dentre os seguidores do Livro
(z)

,

nem os idolatras, almejariam que

de vosso Senhor descesse algum

bem sobre vos, E Allah privilcgia,

com Sua misericordia. a quern

quer. E Allah e Possuidor do

magmfico favor.

106. Qualquer vcrsiculo que ab-

roguemos ou fa^amos esquecer,

faremos chegar urn melhor ou igual

a ele
(3)

, Nao sabes que Allah, sobre
if

*" < " .J 'TV -Jf

U) Os moslimcs, ao re ceberem os ensinamentos do Profeta. tinham o habito de dizer-

lhe: "Rac
ina!'\ imperativo com o scntido dc 'cuida de N6s! ". Os judeus. sempre

host is ao Profeta, para simularem o insulto que Ihe dirigiam, usavam este

imperativo. com ligeira corruptela fonetica, tornando-o, perfidamcntc. seme] hante

a uma patavra hchraica. "ruin ("Racinu '), que significa 'Nosso malvado" Por essa

razao, o Alcorao pediu aos moslimes que nao mais usassem esLa forma invocaliva,

mas a substituissem peta palavra
1,

Unzurna" "Olha-nos".

(2) Ou sej a, os judeus e os eristaos que segucm, respcctivamcrUc, a Tor a c o Lvarigclho

0) Estas aiteracoes, mormente, visavam a acompanhar a cvoIjcSo das epocas e
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todas as cousas, e Onipotente?

107. Nao sabcs que dc Allah c a

soberania dos ceus e da terra, e vos

nao tendes, alem de Allah, nem
protelor nem socorredor?

108. Ou quereis questionar vosso

Mensageiro como, antes, foi ques-

tionado Moises* 3

? E quern Iroca a

Fe pela renega^ao da Fe, com
cfeito, se descaminhara do caminho

certo.

109. Muilos dos seguidores do

Livro
(2)

almcjaram, por inveja

vinda de suas almas. - apos haver-

se tornado evidente, para eles, a

Verdade - tornar-vos renegadores

da Fe, depois de haverdes endo.
\

Entao, indultai-os e tolerai-os, ate

que Allah fa^a chegar Sua ordem,

Por certo, Allah, sobre todas as

cousas, e Onipotente,

110. E cumpri a ora^ao e con-

cedei az-zakah . E o que quer de

bom que antecipeis a vossas almas,

cneontra-lo-eis junto dc Allah. Por

certo, Allah, do que fazeis, e

Onividente.

is

-j **^? ^ ^ =,

^ ^, =

costumes, Nao foram feitas abrupto, mas gradatsvamente e de forma sabia, a

fim dc sc evitar o imp acto c a subscqucmc rcacao das sociedades a que sc

destinavam.

0) 0 versiculo dirigido ao.s moslimes faz alus&o a demanda dc provas, ou milagres

espirituais que, outrora T os ftlhos de Israel exigiram de Mokes, quando dis.seram:

"Mostra-nos Deus, claramente". (Vide IV 153)

(2) Ou seja. da Tora.

0) Cf. II 43 n4,



2. SOratu A] Baqarah Parte 1 30 T 9 jiJi

1 1 1 * E dizem; "Mac cntrara no

Paraiso senao quern e judcu ou

cristao/' Essas sao suas vas esper-

ancas. Dize; "Trazei vossas provan-

cas* se sois vcridicos."

112. Sim! Quern enlrega a face
Mi

a Allah
,
enquanto benfeitor, tera

seu premio junto de seu Senhor, E
nada havera que tenicr por eles, e

elcs nao se entristecerao.

113. H os judeus dizem: "Os

enstaos nao estao fundados sobrc

nada.
1
' E os cristaos dizem: "Os

judeus nao estao fundados sobre

nada \ enquanto eles recitam o

Livro*
2
^ Assim, os^

3
- que nada

sabem dizem algo igual a seu dito.

E Allah julgara, entre eles, no Dia

da Ressurreicao, naquilo de que

discrepavam,

114. E quem mais injusto que

aqucle que impede, nas mesquitas

de Allah, se mencione Seu Nome,

e se esforca em arruina-las? A esses,

nao lhes e admissive! nelas entrarem

senao temerosos. Ha, para eles, na

vida terrena, ignommia e havera,

para eles, na Derradeira Vida.

formidavel castigo.

U) Aqui, ocorre metommia de grand e valor eslilistico, cm que a palavra face

simboliza a total idadc do scr, c a frase signifka: "Entregar-se, inleiramente, a

Deus"

(2) O Livro: a Tora e o Evangel ho.

0) Ou seja, os arabes paglos,
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115. E dc Allah e o Levante e o

Poente. E
?
para ondc qucr que vos

volteis, la esta a face de Allah, For

certo, Allah e Munificcntc, Onis-

ciente,

116. E dizem eles
(1)

: "Allah

tomou para Si urn filho!"'

Glorificado seja Ele! Nada tomou
Ele. Mas dEle e o que ha nos ceus

e na terra. A Ele todos sao

devotos!

117. Ele e 0 Criador Primordial

dos ceus e da terra, e, quando

decreta algo, apenas, diz-lhe: "Se",

cntao, e +

118. E os que nada sabem dizem:

"Que Allah nos fale ou que um
sinal vcnha a nos!

1
' Assim, os que

foram antes deles disseram algo

igual a seu dito. Seus coracoes se

assemelharm Com efeito, tornamos

evidentes os sinais, para um povo

que deles se convence.

119. Por certo. Nos te enviamos,

Muhammad, com a Verdade,

como alvissareiro e admoestador

E nao seras interrogado acerca dos

companheiros do Inferno.

120. E nem os judeus nem os

eristaos se agradarao de ti, ate que

sigas sua crenca. Dize: "Por certo, a

Orientacao de Allah e a Verdadeira

\\tx'ArS .Jit*
\ i-XfV

fell!;

U) Eles: os judeus c us eristaos (Vide IX 30),
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Orienta^ao/' Mas, se seguisses suas

paixoes, apos o que te chegou da

ciencia
(l)

, nao terias, de Allah, nem
protctor nem socorredor.

121. Aqueles<2)
, a quern concede-

mos o LivTo, recitam-no, como deve

ser recitado. Esses creem nele, E os

que o renegam, esses sao os perde-

dorcs,
r

122.0 filhos de Israel! Lembrai-

vos de Minha graca, com que vos

agraciei, e de que vos preferi aos

mundos*
3

-

.

123. E guardai-vos de urn dia, em
que uma alma nada podera quitar

por outra alma, e nao se Ihe aceitara

resgate nem a beueficiara inter-

cessao; e eles nao scrao socorridos.

124. E lembrai-vos de quando

Abraao foi posto a prova por seu

Senhor, com certas palavras
(4
\ c

ele as cumpriu. O Senhor disse :

"Por certOj farei de ti dirigente*
5)

para os homens," Abraao disse:
t4

E de minha descendcncia?" Allah

disse: "Meu pacto nao alcancara os

injustos

"

-i- _-' -

0) A Ciencia: a rcvelavao divma.

(2) Alusao aos judeus e cristaos, que se aprofundaram no cstjdo dc scus livros

sagrados.

P)Cf. IL 47 n2.

(4) palavras de ordem e proibi^ao.

(5) No texto, a palavra e imame, forma aportuguesada de imam {vide Aurelio: Hder.

gtiia, oficiatite) Titulo outorgado a Abraao.



2, Suratu Al-Baqarah Parte 1 33

125. E lembrai-vos de quando

fizcmos da Casa lugar de visita e

seguran^a para os homens, e

dissemos: "Tomai o Maqam{2)
de

Abraao por lugar de oracao/' E
rccomendamos a Abraao e a Ismael;

"Purificai Minha Casa para os que

a circundam (3)
e para os que estao

em retiro e para os que se curvam e

se prostcrnam".

126. E lembrai-vos de quando

Abraao disse: "Senhor meu, faze

desta
(4) uma cidade de seguranca e

da dos frutos, por sustento, a seus

habilantes, aqueles, dentre eles, que

creem em Allah e no Derradeiro

Dia," Allah disse: "E a quern

renega a Fe\ fa-lo-ei gozar por

algum tempo; em seguida, for^a-

lo-ei ao castigo do Fogo. E que

execravel destino!

127. E lembrai-vos de quando

Abraao levantava os alicerces da

& >$3\{jt ^3Jjj

0) Ou seja. da Kac
bah, o primeiro templo de Deus, construido por Abraao e Ismael,

em Makkah

(2) 0 MaqSm: o local cm que Abraao permaneeia em pe durante a oracao; ou todo o

templo, construido por Abraao, ou seja, a Kacbah (vide HI 96); ou somen te, a

pedra, ao [ado da Kacbah, na qual Abraao se apoiava, enquanto construia o templo,

e que ficou marcada com sua pegada (vide III 97). Alias, e anclo de todo o crente,

orar neste lugar.

Q) Para os que a circundam: "Al Tawaf tal como se denomina. no Islamismo, e

parte fundamental da percgrina^ao a Makkah, e consiste na visita a Kac
bah,

circundarido-a sete vezes, cm louvor a Dcus.

(4) Referenda a cidade dc Makkah, a Cidade da Paz, que, desde entao, tornou-se a

Cidade Sagrada, depositaria de paz permanente, onde e proibido o derramamcnto

de sanguc, a caca ou qualquer outra violat^ao a vida. F local de prece e veneracao
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1

tambem, dizendo:

"Senhor nosso! Accita-a de nos. Por

certo, Tu, Tu es 0 Oniouvinte, O
Oniscientc.

128, "Senhor nosso! E faze de

ambos de nos moslimes para Ti/
2

-

e faze de nossa descendencia uma

eomunidade moslima para Ti; e

ensina-nos nossos cultos e volta-Te

para nos, remindo-nos. Por certo,

Tu, Tu es 0 Remissorio, O Miseri-

eordiador,

129. "Senhor nosso! E manda-

Ihes^ um Mensageiro, vindo

deles
(4)

, o qual recitara, para eles,

Teus versieulos e lhes ensinara o

Livro
(5)

e a Sabedoria c os

dignificara. Por certo, Tu, Tu es 0
Todo-Poderoso, O Sabio!"

if-J O^^Uj^-Vjt5j

0) AbraSo, com sua escrava, 1 1 agar, e Ismael, Olho pnmogcmto de ambos, rumaram

para 0 sui da Peninsula Arabica, no vale de Makkah, no mcsmo local, onde,

tempos mais tarde, Abraao rccebcu uma revelacao de Deus. Qrdenou Hie que

Abraao construisse, ai, um tcmplo para Sua adoracao e, assim, foi crguida a

K;icbah, 0 primciro santuario consagrado a Deus pelo homem, em lodo 0 mundo

(vide III 96).

(2) Moslimes para Ti: 0 tcrmo corresponds, em arabe. ao participio presente do

verbo astema. que. originalmcntc, signiflca entregar-se; posteriormenle

entregar-sc, voluntariamentt a ohediencia, e restntamente. entregar-se ao

lslao, a religiao pregada por lodes OS profrtas munotcistas Kstes tcrmos derivam

da raiz arabe Salam, paz. Dai, Tslao: a Religiao da Paz, c moslim: aquelc que se

entrega. inteiramente, a esta retigiao de Deus F. no Alcorao, 0 tcrmo moslim

qualifies todos os profetas e todo bom crenie,

(3) Lhes: a descendencia de Abraao e Ismael.

W Mensageiro, vindo deks: atendendo a suplica de AbraSo, Deus enviou

Muhammad por Mensageiro, surgido do meio dos Arabes. descendentes de

Ismael, 0 filho do Patriarca.

(5) O Livro: 0 Alcorao.
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130. E quern, pais, rejeita a

crcn^a dc Abraao senao aquele cuja

alma sc perde na tnepcia? E, com
efeito, escoIhemo-W

1

*, na vida

tcrrena, e, por certo, na Derradeira

Vida, sera dos integros.

131. Quando seu Senhor lhe disse:

"Islamiza~te.
(2)" Disse: "Islamizo-

me, para O Senhor dos mundos, {3) "

132* E Abraao recomendou-a^
4)

a seus filhos - e, assim tambem,
Jaco - dizendo: "O filhos meus!

Por certo, Allah escolheu para vos

a religiao; entao, nao morrais

senao enquanto moslimes
"

133. Ou fostes vos testemunhas,

quando a morte se aprcsentou a

Jaco*
,
quando ele disse a seus

filhos: "O que adorareis depois de

mim?" Disseram: "Adoraremos a

teu deus e ao deus de teus pais -

Abraao e Ismaei e Isaque - como
um Deus Unico. E, para Ele,

seremos moslimes.
1 '

134. Essa e uma nafao que ja

^ ^

^

(2) Islamiza-te: c traduc&o dc Aslim, forma impcrativa, dcrivada de Aslama,

preterito, do irifinito Islam, (Cf. [I 128 n2) Note-se que islamizar-se c ncologismo

calcado no verbo arabe, e triad0 em funcao da necessidade de evitar ocorrencia de

pcrifrascs, con statues, tais como, "entre'go-me, submisso, a Deus".

(3) cf.l2nl.

(4) A: a religiao islamica

( 5 ) Este versiculo foi revelado em resposta a assert iva dos judeus de que Muhammad
ignorava que Jaco (Israel) antes dc morrer, recomendara a seus lllhos que

segutssem a religiSo judaica. O Alcorao observou que eles nao podiam assegurar

tal fato, ja que nao se encontravam la na hora dc sua morte.
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passou* A el a, o que logrou, e a

vos, o que lograstes, e nao sereis

interrogados acerca do que faziam,

135. E eles
(l)

dizem: 'Sede

judeus ou cristaos, vos sereis

guiados." Dize, Muhammad:
"Nao, mas seguimos a cren^a de

Abraao, monoteista sincere, e que

nao era dos idolatras/'

136. Dizei
(2)

: "Cremos em Allah

e no que foi revelado para nos, e

no que fora revelado para Abraao e

Ismael e Isaque e Jaeo e para as

tribos; e no que fora concedido a

Moises c a Jesus, e no que fora

concedido aos profetas, por seu

Senhor Nao fazemos distin^ao

entre nenhum deles. E, para Ele,

somos moslimes."

137. - Entao, se eles crerem no

mcsmo em que vos credes, com
efeito, guiar-se-ao; e, se voltaren! as

costas, por certo, estarao em
discordia. Entao, Allah te bastard

contra eles, E Ele e O Oniouvinte, O
Onisciente -

138. "Nossa religiao 6 a tintura

de Allah
(j)

, e quern melhor que

( 1 ) Eles: os judeus e os cristaos,

(2) O versiculo dinge-se aos moshmcs.
(3) Os arabes cristaos misturavam uma tintura, de tonal idtide amarelada, a agua

batismal, para mostrar que a pessoa batizada tomou nova cor, cm vida O
Islamismo n&o ere seja necessario ser batizado para ser salvo> e asscgura que o

mais clevado batismo c o batismo de Deus, peio qual assumimos, simbolicamentc.

a cor de Deus e nos infundimos em Sua bondade, purificando-nos.
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Allah, cm tingir? E a Ele estamos

ad orando."

139. Dizc: "Argumentais conos-

co, sobre Allah, enquanto Ele e O
nosso Senhor c vosso Senhor, e a

nos, nossas obras, e a vos, vossas

ohras, e para com Ele somos

sinceros?

140. "Gu dizcis que Abraao e

Ismael e Isaque e Jaco e as tribos

eram judcus ou cristaos?" Dize:
4l

Sois vos mais sabedores, ou

Allah? E quern mais injusto que

aquele que oculta um testemunho

que tern dc Allah
(l)

? E Allah nao

esta desatento ao que fazeis."

141. Essa c uma nagao que ja

passou A ela, o que logrou, e a vos,

o que lograstes, e nao sere is inter-

rogados acerca do que faziam,

142. Os insensatos, entre os

homens, dirao: "0 que os fez voltar

as costas a sua direcao Quiblah (2)

,

para a qual estavam virados?" Dize,

Muhammad: 4iE de Allah o

Levante e o Poentc. Ele guia a quern

quer a uma senda reta."

" - - ^ E "j

0) Alusao aos judcus que ocultaram o testemunho de que haveria de chegar um
profeta, com a mesma mensagem de Abraao, t>u SCja, a do Isllo. Vide IH 86

(2) Quiblah; a direcao para a qual ox moslimes se voltam na precc, ou seja, em

direcao a Kacbah. em Makkah, Nas primrcias do Islao, os mos limes, cm prcce, se

voltavam em direcao a Jerusalem; depois foram ordenados a voItar~.se para a

Kabbah em Makkah bsta mudanca desagradou a muitos judeus, que viram nisto, um
meto de desprestigtar o judaismo. que, ate entao. ditava para todos a direcao na prece.
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143. E, assim, fizemos de vos ( J

uma comunidade mediana
(Z)

?
para

que sejais testemunhas dos homcns
e para que o Mensagdro seja teste -

munha de vos, E nao fizemos a dire-

qao, para a qual tu, Muhammad,
estavas virado. senao para saber

distinguir quern segue o Mensa-

geiro de quern torna airas, virando

os calcanhares, E, por certo, essa

mudan 9a e penosa, exceto para

aqueles a quern Allah guia. E nao e

admissive! que Allah vos fafa

perder as recompenses da Fe(3)
. Por

certo, Allah, para com os homens,

e Compassivo, Misericordiador.

144. Com efeito, vemos 0 revirar

de tua face para 0 ceu, Entao, Nos
voltar-te-cmos, em verdade, para

uma dire^ao, que te agrade. Volta,

pois, a face rumo a Mesquita

Sagrada, E onde quer que estejais,

vohai as faces para o seu rumo, E,

por certo, aqueles, aos quais fora

concedido o Livro*
4
\ sabem que

isso e a verdade de seu Senhor. E
Allah nao esta desatento ao que

fazem.

Class- U> \^~4^"j 3̂^tiyt) *

?}

wo 0

(0 Vos: os mos limes.

(2) \fediana c traducao dn vocabulo arahe was at (n ineio), C indica que a nacao arabc

deve sstar isenta de extremism^, em todos aspecios, uma vez que, segundo a

maxima arabc, 0 que e melhor esta no mcio, alias, essa idcia coincide com a

maxima latina "in medio stat virtus".

(3) Assim 0 versiculo redargui aos moslimes, que mdagaram se, tarnberm perderiam

suas recompensas aqueles que, antes, nas preces, se dirigiam para Jerusalem.

(4) o Livro: a Tora.
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145. E, cm verdade, se fizeres

viT todos sinais aqueles aos quais

fora concedido o Livro^, clcs nao

seguirao tua dire^ao nem tu

seguiras sua direcao; e, cntre eles,

uns nao seguirao a dire^ao dos

outros*
21

, E, em verdade, se

seguisses suas paixoes, apos o que

te chegou da ciencia, por certo,

serias. nesse caso, dos injustos,

146. Aqueles, aos quais conce-

demos o Livro t3
\ conhecem-rur

4
-

como conhccem a seus filhos, e, por

certo, um grupo deles oculta a

verdade, cnquanto sabe.

147. A Verdade vem de teu

Scnhor. Entao, nao sejas, de modo
algum, dos contestadores.

148. E, para cada um ha um
rumo, para onde Ele o faz voltar-

se. Entao, emulai-vos, pelas boas

acoes, De onde quer que estejais,

Allah vos fara vir
?
a todos, Por

certo, Allah, sobre todas as cousas,

e Onipotente.

149. E
?
para onde quer que saias,

volta a face rumo a Mesquita Sag-

g43*

0 s<A*^\^^\S£l

0
1
*

(Oo Livro; a Tora e o Evangel ho.

(2) Nem os judeus seguirao a quiblah dos cristaos (o Lev ante) nem estes a daqueles

(Jerusalem).

(3) o Livro: a Tora.

(4) 0 pronomc rcfere-se ao Profeta Muhammad. 0 versiculo aludc ao que certo judeu,

convertido ao Istao, de nome Ibn Salam.. haveria d ito "Reconhcci-o. ao vc-lo,

como reconheco mcu filho, ate mais ainda".
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rada; e por eerto, esta e a Vcrdade

de teu Senhor. R Allah nao esta

desatento ao que fazeis,

150. E, para onde quer que

saias, volta a face rumo a Mesquita

Sagrada; c onde quer que estejais,

voltai as faces para seu rumo, a fun

de que nao haja, da parte das

pessoas, argumentacao contra vos T

exceto dos injustos entre elas. —

Entao, nao os rececis, e receai-Me.

- E isso, para que Eu complete

Minha gra^a para convosco, e para

vos guiardes,

151. Assim, enviamo-vos um
Mensageiro vindo de vos, que

recita, para vos, Nossos versiculos

e vos dignifica e vos ensina o

Eivro
(l)

e a Sabedoria, e vos ensina

o que nao sabieis.

152. Entao, lembrai-vos de Mim,
Eu Me lembrarei de vos. E agra-

decci-Me e nao Me renegueis,

153.0 vos que credes! Implorai

ajuda, com a paciencia e a ora^ao,

Por certo. Allah e com os perseve-

rantes.

154. E nao digais dos que sao

mortos no caminho de Allah: "Eles

estao mortos," Ao contrario, cstao

vivos, mas vos nao percebeis.

155. E, em verdade, pomo-vos a

0 Sj^j^l^j yi^j^i

^ 5i\ i}\ ijLyJ5Jy^ 1

0 ) O Livro: o AlcorSo.
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prova, com algo do medo c da

fomc e da escassez de riquczas e

de pessoas e de frutos. E alvissara

o Paraiso aos perseverantes,

156, Aqueles que, quando uma

desgra^a os alcanna, dizem: "For

ccrto, somos de Allah e, por certo,

a Ele retornarcmos."

157, Sobre esses sao as ben^aos

e a misericordia de seu Senhor. E

esses sao os guiados.

158* Por certo, As-Safa e Al

Marwah 11
' estao entre os lugares

sagrados de Allah. Entao, quern

quer que fa^a a pcregrina9ao
(2)

a

0) A^-Safa e A[ Marwah: as duas col mas, localizadas nas proximidades do vale de

Makkah n perto da Kacbah e do poco Zam-Zam, as quais escalou Hagar,

sueessivamcnte, sete vezes, em buses dc agua para scu filho Ismael. Extenuada

pcla busca, retornou para junto do fllho, ao ]ado do qual encontrou urn anjo,

cscavando a terra, de onde fez brotar urn poco, o poco Zam-Zam. existente ate os

dias de hojc Kste percurso de sete escaladas as colinas integrou-se ao ritual da

peregrinacao desde os tempos abraarmcos Ocorre que, antcriormente ao lslao, os

arabes tocuplctaram a KaGbah e sens airedores de idolos, a tal ponto que, na colina

de As-safa e Al Marwah, adoravam, respectivamente, os idolos: Issaf c Na ila.

Com o advenlo do IslSo e aniquilados os idolos, a peregrinacao passou a eonstituir

um dos pi I ares do Islamismo, juntamente com as-saiah, az-zakah, o jejum e a

profissao de fe. Crim receio de sercm confundidos com os pagaos, os primeiros

moslimes ab stiveram- se pereorrer as duas colinas e. por essa razao, foi revel ado

esse versiculo para esclarecS-los sobre isso, tranqiiiliza-los e convida-ios a

continuar observando este ritual

(2) A peregrinaeSo A I Hajj, consiste na viagem a Makkah, para visita a Kabbah e ao

Monte c
Arafat, onde sc deve pcrmanecer, a Igum tempo, Esla prattca c

reeomendada a todos os moslimes, ao menos por uma vez na vida, no 12 ,° mcs do

ano lunar, desde que o crente esteja em condicoes [Tsieas c cconomicas favor aveis.

Alem do culto reltgioso, e con gratiamen lo universal, pois reunc moslimes de todas

as partes do mundo. Os peregrinos devem trajar-se uniformcmente. com, apenas,

dots panos brancos e sem cosluras, adaptados ao corpo; as mulheres devem trajar-

se com roupas Ion gas. e, comuntamcnte, todos dao gracas ao Senhor e Lhe en toam
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Casa, ou fa^a AFUmrah(l

\ nao

havera culpa sobre ele, ao fazer

vai-vem entre ambos. E quern faz,

voluntariamente, uma boa a$ao,

por ccrto, Allah e Agradecido,

Onisciente.

159. Por certo. os que oeultam o

que flzemos descer das evidencias

e da orientapao, depois de o haver-

mos tornado evidente, para os ho-

mens, no Livro
(2)

, a esses Allah os

amaldi9oara. e tambem os amaldi-

coarao os amaldipoadores,

160. Flxceto os que se voltam

arrependidos c se emendam e evid-

enciam a verdade; entao, para

esses, voltar-Me-ei, remindo-os. E
Eu sou O Remissorio, 0 Misericor-

diadon

161. Por certo, os que rcnegam a

Fe e morrem, enquanto renegadores

da Fe, sobre esses sera a maldicao

de Allah e dos anjos e de toda a

human idad e.

162. Nela, serao eternos. Nao se

Ihes aliviara o castigo nem se lhes

concedera dila^ao.

louvores, longc das coisas mundanas, das vaidades c paixoes. e, mormente, das

diferen^as existemes enire homens: o rei se prostra ao Iado do plebeu. o pobre
,

do rico h o negro do branco cm pc de igualdade, irmanados cm uma unica fe\

(') AJ cumrah: forma derivada do vcrbo'ictamara. visitar: conjumo dc nlos islamicos.

que conMStem na visita de K.acbab c no pcrcurso enlre as duas cohnas dc As-Saia c

A I Marwah, leita em qualquer epoca do ano.

(2) Ou seja, na Tora.
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163. E vosso Deus e Deus Unico.

Nao existe deus senao Ele, O Mis-

ericordioso, 0 Miscricordiador
(1)

,

164. Por certo, na criacao dos

ceus e da terra, c na alternancia da

noite e do dia, e no barco que corre,

no mar, com o que beneficia a

humanidade; e na agua que Allah

faz descer do ceu, corn a quah

vivifica a terra, depois de morta, e

nela espalha todo tipo de ser

animal, e na mudanca dos ventos e

das nuvens, submetidos entre 0 ceu

e a terra, em verdade, nisso tudo,

ha sinais para urn povo que razoa.

165. E, dentre os homens, ha

quern, em vcz de Allah, tome

semelhantes
(2
\ em adora^ao,

amando-os como se ama a Allah. E

os que creem sao mais veementes

no amor de Allah. E, se os injustos

soubessem, quando virem 0 eastigo,

que toda a for9a e de Allah, e que

Allah e Veemente no eastigo, nao

haveriam adorado os idolos,

166. Quando os que foram seg-

uidos, ao verem. o eastigo, rompe-

rem com os que os seguiram e os

lacos entrc eles se cortarem!

167. E os seguidores dirao: "Se

tivessemos retorno a vida, romper-

Ksse versiculo foi revelado pur ocasia\> do desafio, feito pelos descrenles a

Muhammad, para que cste Ihcs revelasse quern era seu Senhor.

(2) Semelhantes: idolus ou procerus (entre os homens)
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iamos com eles, como eles rom-

peram conosco." Assim, Allah os

fara ver que suas obras sao aflicocs

para eles. E jamais sairao do Fogo>

168.6 humanos! Comei, do que

ha na terra, sendo licito e benigno;

e nao sigais os passes de Sata, Por

certo, ele vos e inimigo declarado,

169. Elc nao vos ordena senao o

mal e a obscenidade, c que digais

acerca de Allah o que nao sabcis.

170. E, quando se lhes
tl)

diz:

"Segui o que Allah fez descer",

dizem:
uNao, mas seguimos aquilo

(2)

em que encontramos nossos pais,"

E ainda que sens pais nada

razoassem nem se guiassem?

171. E o exemplo do admoest-

ador para os que renegam a Fe e

como o daquele que grita para o

animal, que nao ouve senao con-

vocar e chamar. Sao surdos, mudos,

cegoSj entao nao razoam,

172. 6 vos que credes! Comei

das cousas benignas que vos damos

por sustenfo, e agradecei a Allah,

se so a Ele adorais.

! 73* Ele vos proibiu, apenas, a

carne do animal morto
(3
\ e o

^ * ^ , ^ ^- S'-*

( ' ) Lhes: aos idolairas.

(2) AquiJo: o culto rcligioso dos antepassados

(3) Lsta pruibi$3o, promulgada ha quatorze seculos. ja ankcipava recentea

descobertas da Mcdicma, que, agora, proibe a ingestao carne dc animais mortos
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sangue, e a came de porco, e o que c

imolado com a invoca^o de outro

nome que Allah. E quern e impelido

a alimentar-se disso, nao sendo

transgressor nem agressor
(l

\ nao

havera pecado sobre ele. Por certo,

Allah e Perdoador, Miscricordiador

174. Por certo, os que ocultam

algo do Livro
,

que Allah fez

descer, e o vendem por infimo preco,

esses nao devorarao para dentro de

seus ventres^
3

', senao o Fogo, e

Allah nao Ihes falara, no Dia da

Ressurreicao, nem os dignificara; e

terao doloroso castigo.

175, Esses sao os que compraram

o descaminho pelo pre^o da

orientalSo, e o castigo pelo perdao.

E quanta paciencia terao eles para

suportar o Fogo!

176.1sso
5

porque Allah fez

descer o Livro
(4
l com a Verdade,

-- * ^
j

naturalmenk, e nao adrede mortos para servir de alimento. E, pelo fato de a morte

poder ser causada por doenca ou envenenamento, deve-se evitar ingcrir esta earne,

para nao haver pengo de contaminate ou morte. Quanto a ingestao de came de

porco, flea term inanteme rite proibida, ao que parece, pelas identical razoes

apontadas hoje, na Medicina, entre as quais, a transmissao da Tenia Solium e da

Triquina, grandemente nocivas a saude humana

(*) For transgressor, entenda-se o que transgride suas ncccssidades naturais de

alimentaciio, come rido a mais; por agressor o que arrebaia a por^ao encon trad a

por outro, em situacdes especificas (quando no deserto, por exemplo).

0-) Do livro; da Tora.

0) MetonEmia de notavel valor expressivo. para ilustrar o terrivel castigo destinado

aqueles que perpetraram este enorme pecado

(4) O Livro, aqui mencionado, tern o sentido generico, isto c, re fie re- se a lodos os

Livros divinos.



2. Suratu Al-Baqarah Parte 2 46 T »>l

E, por certo, os que discrepam do

Livro estao em profunda discordia.

1 77. A bondade nao esta em
voltardes as faces para o Levante e

para o Poente; mas a bondade eade
quern ere em Allah, c no Derradeiro

Dia, e nos anjos, e no Livro, e nos

profetas; e a de quern concede a

riqueza, embora a ela apegado,

aos parenles, e aos orfaos, e aos

nccessitados, e ao filho do cammho(1)

,

e aos mendigos, e aos escravos* \ e

a de quern cumpre a ora^ao e

concede az-zakah , e a dos que

sao fieis a seu pacta, quando o

pactuam; e a dos que sao

perseverantcs na adversidade e no

infortunio e em tempo de guerra.

Esses sao os que sao veridicos e

esses sao os piedosos,

178. 0 vos que credes! E-vos

prescrito o taliao para o homicidio:

o livre pelo livre e o escravo pelo

escravo e a mulher pela mulher; e

aquele, a quern se isenta de algo
(4)

0) Filho do Caminho: e" traducao direta da express^) metaforica ibn as-sabil, ou

seja, aquele que, cm viagcm, despojado de recursos e sem conduces de rccorrcr a

seus outros bens, tlca a merce desta conlingencia, a meio caminho de seu destino.

I ntegram esta categoria os estudantes bolsistas t os intrepidos pioneiros, os

missionaries, os pregadores, etc.

(2) Trata-se de uma categoria de cscravos, mukatab: os que fazem acordo com sen

senhor, para obtencao de alforria, mediante soma detcrminada. Alcm disso, u

Alcorao conclama os c rentes a nSo apenas ajudarem o escravo na obtencau da

alforria, mas a se cmpenharem no resgale dos pnsioneiros de guerra

(3) Cfl II 43 n 4.

W Ou seja. substituir o taliao pelo ressarcimento.
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do sangue de seu irmao, devera

scguir, convenientementc, o acordo

e ressarci-lo, com benevolencia.

Isso e ah'vio e miscricordia de vosso

Senhor, E- quern comcte agressao,

depois disso. tera doloroso casligo.

179. E, no taliao, ha vida para

v6s(

\ 6 dotados de discernimento,

para serdes piedosos.

180. E-vos prescrito, quando a

morle se apresentar a urn de vos, -

se deixar bens, - fazcr testa-

mento (2j
aos pais c aos parentes,

convenientemcnte (3)
. E dever que

impende aos piedosos.

181. E quern o altera, apos ouvi-

lo, apenas, havera pecado sobre os

que o alteram. Por certo, Allah e

Oniouvinte, Onisciente.

182. E quern teme, por parte do

testador, parcialidade ou pecado, e

faz reconciliasao entre eles^
4}

?

sobre ele nao havera pecado. Por

A * %t ****

(1) Do impulso para o crime, nasce o r^ccio da puntcao, aplicada pela retaliacao. Do

receio, surge a salvac&o da vitima e do criminoso. Dai, da intenc&o da morte, surge

a vida, E toda a sociedade se beneficia com cste sahio prcceito, sucinta e

maravilhosamente construida nestc versiculo.

(2) o Testamcnto, conforme as leis islamicas, jamais, podcra ligar a outrem, que nao

os herdeiros, mais que um tcrco das bens da pessoa a fim de nao prcjudicar os

legitimes herdeiros

(3) Este vursiculo foi ab-rogado pelos verskulos que posteriormentc, passaram a tratar

das quesloes da heranea, e pelo que disse o Profeta; "Nao ha testamcnto para o

herdeiro legitime".

(4) Eles: os herdeiros O versiculo alude aos que promovem a justa distribute de

bens entre os tegitimos herdeiros
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certo, Allah e Perdoador, Miseri-

cordiador.
r f

183. 0 vos que credos! E-vos

prescrito o jejum
(l)

, como foi

prescrito aos que foram antes de

vos, para serdes piedosos,

184. Durante dias contados, E
quern de vos estiver enfermo ou

em viagem, que jejue o mesmo
numero de outros dias. E impende

aos que podem faze-lo, mas com
muita dificuldade ~\ urn resgate:

alimentar urn necessitado, E quern

mais o faz, voluntariamente, visando

ao bem, ser-lhe-a melhor E jejuar-

des*
3)
vos e melhor Se soubesseis!

185. Ramadan e o mes em que

foi revel ado o Alcorao, como
orienlafao para a humanidade e

como evidencias da orientafao e

O jejuni foi praliea religiosa conheetda de ludas as civtlizacoe^ antigcis e

considerado mais como forma de contricao e expiacao alem de culto espiritual

para a purifi cacao da alma. Do angulo islamico, o jejuni e a abstencao total dos

alimentos e da uniao sexual, durante o pcriodo que vai da alvorada ao por do sol,

e, todos os moslimes devem jejuar trinta dias por ano h em data especifka, ou seja,

nc> Ramada, o nono mes do calendario lunar, em que foi iniciada a revelacao do

Alcorao, c tambem chamado de "mes da miscricordia, da bencvolencia c do

jejum". G jejum, para ser perfetto, requer abstencao, inclusive, de maledicencia, de

pafavras tolas, dc mcntira c odio.

(2) Enlenda~se, por dificuldade, aquela provocada pela veihice ou por enfermtdade

incu ravel. Ncste caso. a desobrigacao do jejum se faz por meio da alimentacao de

um necessitado por dia, em todo Ramada, ou de um mesmo necessitado, por trinta

dias.

(3) Referenda ao beneficio do jejum. A medicina moderna aquiesce, plenamente,

nisto, pois descobriu, enire outros benefleios, que o jejum cura o diabetes, o

artritismo, age contra males cardiacos c digestives, alem de promo vcr salutar

desintoxicacao organica e prevencao de v arias outras enfermidades.
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do criterio de julgar
(l

l Entao, quern

de vos presenciar esse mes, que

nelc jejue; e quern estiver enfermo

ou em viagem, que jejue o mesmo
numero de outros dias. Allah vos

deseja a facilidade, e nao vos

deseja a dificuldade. E fe-lo para

que inteireis o numero prescrito, c

para que magnifiqueis a Allah,

porque vos guiou, e para serdes

agradecidos.

186. E, quando Meus servos te

perguntarem, por Mini, por certo,

estou proximo, atendo a suplica do

suplicante, quando Me suplica.

Que eles Me atendam, entao, c

creiam em Mim, na esperan$a de

screm assisados.

187. E-vos licita. na noite do

jejuni, a uniao carnal com vossas

mulheres. Elas sao para vos

vestimentas, e vos sois para elas

vestimentas. Allah sabia que vos

traieis^ a vos mesmos a esse

respeito, e Ele voltou-Se para vos

e indultou-vos. Entao, agora,

juntai-vos a elas e buscai o que

Allah vos prescreveu. E comei e

bebei, ate que se tome evidente,

0)Cf. II 53 n2

(2) Anteriormcnte a revetacao deste versiculo, houve aigun.s companheiros do Profeta,

inclusive, Omar, que acred itavam haver eometido Irai ^ao, por haverem dprmido

com suas mulheres, a noitc. durante o mes do Ramada, Dai o presentc versiculo,

que veio para esclarcccr que a copula tioturna, durante o pcriodo do Ramada, nao

constitui, de forma alguma, pecado
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para vos, o fio branco do fio negro

da aurora. Em seguida, completai o

jejum ate o anoitecer. E nao vos

junteis a clas, enquanto estiverdes

em retiro nas mesquitas. Esses sao

os limites de Allah; entao, nao vos

aproximeis deles. Assim, Allah

torna evidentes Seus sinais, para os

homens, a fun de serem piedosos.

188* E nao devoreis, ilicitamente,

vossas riquezas, entre vos, e nao as

entregueis, em suborno, aos juizes,

para devorardes, pecaminosamente,

parte das riquezas das pessoas,

enquanto sabeis.

189, Perguntam-te pelas luas

cresccntcs. Dize: "Sao marcas do

tempo para a humanidade e tambem
para a pcrcgrina<?ao." E a bondade

nao csta em chegardes a vossas

casas pelos fundos
cl)

;
mas, a

bondade e a de quern e piedoso, E
chegai a vossas casas por suas

portas. E temei a Allah, na csperanfa

de serdes bem-aventurados.

190. E combatei, no caminho de

*****

0) Referenda an costume pre'-islamico, observado pelos arabes, de cntrar nas casas,

no regresso da peregrinacao, nao pela porta principal, mas por urn orifkio feito

nos fundos da casa, ou pela parte superior desta, por meio de ulilizacao da escada.

Acred itavam os arabes tratar-se de alo virtuoso, pois, se regrcssavam puros da

peregrina^ao, constituiria pecado ul trap ass ar a porta usual, que deixaram quando

cm cstado impuro ainda. O Alcorao negou a virtuosidade de tal procedimento c

ordenou aos peregrinos que, de regresso a seus lares, se utilizassem da porta

principal E acrescentou que a virtude real csta em prat i car o bem e nao em
instituir tolas proibie^es como esla.
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Allah10 , os que vos combatem, c

nao cometais agressao. For certo,

Allah nao ama os agrcssorcs.

191. H matai-os, onde quer que

os acheis/ e fazei-os sair de onde

quer que vos fa^am sair. E a

sedipao pela idolatria e pior que o

morticinio. E nao os combatais nas

imedia^oes da Mesquita Sagrada,

ate que eles vos combatam nela,

Entao, se eles vos combaterem,

matai-os. Assim e a recompensa

dos renegadores da Fe,

192. E, se eles se abstiverem, por

ccrto, Allah e Perdoador, Miseri-

cordiador

193. E combatei-os, ate que nao

mais haja sedi^ao pela idolatria e

que a rdigiao seja de Allah, Entao,
\

se se abstiverem, nada de agressao,

exceto contra os injustos.

194,0 Mes Sagrado pelo Mes

Sagrado
(2)

?
e, para as eousas

sagradas, o taliao, Entao, a quem

jyl j>j^j j^j

(0 A expressan combater no caminho de Allah quer dizer lutar pela religiao de

Deus, para salvar o descrentc do julgo da deserenea Destc versiculo ate o 195

Irata-sc da permissao do com bate, segundo o Islao, nao so para defende-lo. mas

para extinguir a idolatria.

W Ha, na tradicao arabe, quatro meses sagrados. Ires consecutivos: Zul-Qa^daK,

Zul-Hajjah e A I Muharram, respecttvamenle os meses 1 ].
n
, 12.° e 1° do ano

lunar E um mes a parte, Rajab, o 7.° mes. Durante toda a epoca pre-islamiea,

houve o babito de cessar qualquer combate que fosse nessas datas, e tal habito foi

respeitado pelo Islao, ate que os idolalras violaram esses meses sagrados. em
eombate aos moslimes, que precisaram revidar. Este versiculo endossa o combate

em defesa. mesmu que ocurra nesscs meses citados
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vos agredir, agredi-o de igual

rnodo, como ele vos agrediu. E
temei a Allah e sabei que Allah e

com os piedosos.

195. E despendei no caminho de

Allah, e nao lance is vossas maos a

ruina
U)

> E bem-fazei. For certo,

Allah ama os benfeitores.

196. E complctai aperegrinacao
(2)

e al
c

umrah(3

\ por Allah. E 5 se

fordes impedidos de faze-lo,

impender-vos-a o que vos for

acessivei das oferendas. E nao

rapeis vossas cabecas, ate que as

oferendas atinjam seu local de

imola$ao<4)
. E quern de vos estiver

enfermo ou com molestia no couro

cabeludo, que 0 obrigue a rapar a

cabeca, impender-lhc-a urn resgate:

jejum ou esmola ou sacrificio ritual,

E, quando estiverdes em seguranca,

aquelc de vos que cumprir al
c
umrah

e usufruir^ o que Ihe e permitido,

ate a peregrinacao, impender-lhe-

a o que lhe for acessivei das

0) Extender as maos a ruma proceder, avaramente na defesa da religiao, subtraindo

0 auxllio aos combatentcs, 0 que favorece a acao arruinadora do mirmgo.

(2) Cf 11 P.41 n2.

(3) Cf. II P:42nl.

(4) [ rata-se de local cspcrifico, pcrto dc Makkah. para imolacao das rests (carneiro,

vac a, camelo), desunadas a oferenda.

(5) Ao peregrine, cabe 0 cumprimento so de al-hajj, ou de al
cumrah e al-hajj

simultaneamente. Neste easo, ou os cumpre conjunlamente ou os desvincula, com
intervalo de poucos dias, durante os quais pode retornar a vida normal, usufruindo

do que lhe c permiiido: vcstir-sc normalmcntc, pentear-se, barbear-se.
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oferendas, E quern 0 nao encontrar,

que jejue tres dias, durante a pereg-

rina^ao, e sete, quando retornardes.

Serao dez dias inteiros. Isso, para

aqueie cuja familia nao resida nas

proximidades da Mesquita Sagrada,

E temei a Allah e sabei que Allah e

Veemente na puni^ao.

197, A peregrina^ao se faz em
meses determinados. E qucm neles

se propoe a peregrina^ao. entao, nao

havera uniao carnal nem
perversidadc ncm contenda, na

peregrinacao. E o que quer que

fa^ais de bom, Allah 0 sabe. E

abastecei-vos; e, por certo, 0 melhor

abastecimcnto e a piedade. E temei-

Me
?
6 dotados de discemimento!

198, Nao ha culpa sobre vos, ao

buscardes favor*^ de vosso Senhor

em vossos negocios. E, quando

prosseguirdes do monte
c

Arafat/ J

lembrai-vos de Allah junto do

Simbolo Sagrado
(1
l E lembrai-vos

JiS isJS^\

12\

0) Em tempos pre- islamicos, nas epocas proximas da peregrina^io, os arabes

mantinham 0 comera 0, normalme rite, para, apenas. cessarem de faze-lo, com a

chegada dos peregrinos, crendo-o pecado Este versiculu ioi revdado para

csclarccer que a pratica do comercio, ncssa epoca, e aprovada pelo Islao e nao

conMitui pecado alg'im.

(2) cArafat: nome da momanha e da plameie siluadas a teste de Makkah. onde os

peregrinos moslimes devem permanecer por algum tempo, no 9
11

dia do 12 ° mes

do ano lunar, ou seja
1
0 Zul-Hajjah A permanencia ai e parte iniegrante c basica

da peregnnacao, scm a qual ela Qea mcompleta.

(3) O Simbolo Sagrado: al Muzdalifah, lugai\ entre cArafat e Mina, onde esteve o

Profeta Muhammad, em longa oracao. Tomou-se, por isso, simbolo sagrado e

convite aos peregrines para que nele orem, quando de regrcsso do Monte L
Arafat.
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bem dEle, como Elc bem vos

guiou; c, por certo, ereis. antes

disso, dos dcscaminhados.

199* Em seguida, prossegui
(l)

,

de onde prosscgucm os outros

homens; e implorai pcrdao de

Allah, Por certo, Allah c Pcrdoador,

Misericordiador.

200. E, quando houverdes encer-

rado vossos ritos
(2)

,
entao, lembrai-

vos de Allah, assim como vos

lembraveis de vossos pais
(1)

?
ou

mais veementemente, em lembran^a.

E, dentre os homens, ha quern

diga: "Senhor nosso! Concede-nos

nosso quinhao na vida terrena." E
nao terao, na Derradeira Vida,

quinhao algum,

201. E, dentre eles, ha quern

diga: "Senhor nosso! Concede-nos,

(') Kxortavao feita aos Quraich. tnbo de escol da Peninsula Arabics, a qual pertencia

a familia do Prof eta Muhammad, c cuja maiona, posterioi-mente, tornou-se hostil

ao Profeta, em virtude da ferrenha oposicao rcila por este ao pagamsmo vigente

Apos mumeraveis contendas, conhecidas pela hislaria islamica, os Quraich se

tomaram moslimes defimtivamcntc. Entretanto, eonsideravam-se, ainda,

periencentes ao csuol e
:
por essa razao, em epocas dc peregrinate, nao sc

misturavam ao conjunto dos c rentes, permanecendo dist antes deles. Fstc verskulo
os exorta a que sigam os demais crcntcs, sem discriminacao alguma.

(2) Os ritos da peregnnaeao, tais como: a Imolayao da Oferenda
;
0 Circundamento

da Ka cbah e 0 Lancamento das Pedras contra 0 Sata, no local cbamado Marma
al. Jama rat.

(3) Em tempos que anteccderam 0 Islao, houvc 0 habito de os peregrines arabes, apos

0 eumprimemo dos rituais de pcrcgrinaeao, reunirem-sc nas proximidades da

K.acbah
;
onde formavam as famosas feiras literarias (

fUkaz, Majannah c Zul-

Majaz), palco do csiro retorico c da facundia inigualavc! desse povo. Delas sc

ocupavam em grande parte para eclebrar os feitos dc seus familiares c

aniepassados, em viva demon siracao dc ufania. Este versiculo os convida a

eelcbrarem a Dens tanto como aos seus, ou mais ainda.
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na vida terrena, beneficio, e, na

Dcrradeira Vida, beneffcio; e

guarda-nos do castigo do Eogo,
11

202. Esses terao por^ao do que

lograram. E Allah e Dcstro no

ajuste de contas.

203. E invocai a Allah em dias

contados
(1)

, E, quem se apressa, e 0

faz em dois dias, nao havera

pecado sobre ele. E quem se atrasa,

nao havera pecado sobre ele. Isso,

para quem e piedoso. E lemei a

Allah e sabei que a Ele sereis

reunidos.

204. E, dentre os homens, ha

aquele cujo dito, acerca da vida

tcrrena, te admira, Muhammad, e

que toma a Allah por testemunha do

que ha em seu coracao, enquanto e

o mais veemente inimigo,

205. E, quando volta as castas,

esforpa-se, na terra, em semear

nela corrupt ao e em aniquilar os

campos lavrados e os rebanhos, E
Allah nao ama a corrup^ao.

206. E, quando se Ihe diz:

"Temei a Allah", a soberba o induz

ao pecado, Entao, basta-lhe a

Geena(2)
> E que execravel leito!

& . T f ^ ;>

5W
U) Os dias contados: ayyam at-tachnq: os tres dias depois do 10

0 do mes Zul :Hajjah,

quando os peregrinos permanecem 110 Vale de Mina, para ora^oes e lomores, e

recitam At-Takbir. prece espeeiTiea, Prequentemenit; recUada ncsses dias.

(2) Geena: Jahannam, cm arahe, nomc dado ao Inferno, que Deus detfina aos idolatras
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207. E, dentre os homens, ha

quern se sacriflque em busca do

agrado dc Allah. E Allah e

compassivo para com os servos.

208. 0 vos que credos! Entrai na

Paz^ , todos vos. e nao sigais os

passos dc Sata. Por certo, ele vos e

inimigo declarado,

209. E, se tropecardes, apos vos

haverem chegado as evidencias,

sabei que Allah e Todo-Poderoso,

Sabio.

210. Nao esperam
(2)

eles senao

que Allah chegue a eles, cm dosseis

de nuvens, e, tambem, os anjos, e

que a determina^ao seja encerrada?

E a Allah sao retomadas as

determinates t

211. Pergunta, Muhammad, aos

filhos de Israel, quantos sinais

evidentes lhes concedemos! E
quern troca^ a graca de Allah,

apos haver- lhe chegado, por certo,

Allah e Veemente na puni^ao.

212* A vida terrena aformoseou-

se, para os que renegam a Fe, e

elcs cscarnecem dos que creem. E
os que sao piedosos estarao acima

deles, no Dia da Ressurreicao, E

0) Ou seja, " entrai no Jsl&o, arcligiSo da Paz".

(2) Os idolatras. O versiculo indaga deles at^ quando protelarao sen ingrcsso no

caminho reto, Esperam faze-lo, somente, quando virem chegar Deus e os anjos,

nas sombras das nuvens? Mas nao sabem que tudo, cntao. cstara eonsumado 9

(3) Qu seja, que true a a gra^a pela ingratidao.



2, Suratu Al-Baqarah Parte 2 f 57 ] T s-> T 0 Ju I i -

Allah da sustento, sem conta, a

quern quer.

213. A humanidade era uma so

comunidade
cl)

, Entao, Allah

enviou os profetas, por

alvissareiros e admoestadoTes. E,

por eles
?
fez descer 0 Livro

(2)
, com

a Verdade, para julgar, entre os

homens, no de que discrepavam- E
nao discreparam dele senao

aqueles aos quais fora concedido o

Livro
<3
\ apos lhes haverem

chegado as evidencias, movidos

por rival idade entre eles. Entao,

Allah guiou, com Sua permissao,

os que creram para aquilo de que

discrepavam da Verdade. E Allah

guia a quern quer a senda reta.

214. Ou supondes entrareis no

Paraiso, enquanto ainda nao

chegaram a vos prova^oes iguais

as dos que foram antes de vos? A
adversidade e o infortunio tocaram-

nos e foram estremecidos a tal ponto

que o profeta e os que creram com
elc disseram: "Quando chegara 0

socorro de Allah?" Ora, por certo,

o socorro de Allah esta proximo.

215. Perguntam-te pel o que

devem despendcr. Dize:
uO que

quer que despendais de bom e para

os pais e os parentes e os orfaos e os

(1) Mas, dcpois, divergem. Vide X 19.

(2) O Livro; todos os Livros revelados.

(3) O Livro: a Tora.

. 1 ----- <* . * •* i^j ^ -£
t
r

a -
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necessitados c o filho do caminho(1)
<

E o que quer que fa^ais de bom
:
por

ccrto
?
Allah e, disso, Onisciente.

216. E-vos prescrito o combate,

e ele vos c odioso, E, qui^a, odieis

algo que vos seja melhor, E, quiga,

amcis algo que vos seja pior. E
Allah sabe. e vos nao sabcis.

217. Pcrguntam-te pelo combate,

no mes sagrado, Dize: "Combater

nclc e grande pecado. E pecado

maior, pcrante Allah, e afastar os

homens do caminho de Allah e

rcncga-lG, e afasta-Eos da Mesquita

Sagrada
(2
\ c fazer sair dela seus

habitantes/' E a sedi^ao pcla

idolatria e pecado maior que o

morticinio. E eles
13

- nao cessarao

de combater-vos, ate que vos facam

apostatar dc vossa religiao, se eles

o puderem. E quern de vos aposlata

de sua religiao e morre enquanto

renegador da I e. esses terao

anuladas suas obras, na vida tcrrena

e na Derradeira Vida. E esses sao

os companheiros do Fogo. Ncle,

serao eternos.

218. Por certo, os que ereram e

os que emigraram*
4)

e lutaram no

jl$d\Z££

(')Cf. II 177 nl,

(2) Mesquita Sagrada: aqui abrange a cidadc dc Makkah

0) Eles: os idolatras.

C^J De Makkah para A! MadTnah.
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caminho de Allah, esses csperam

pela misericordia de Allah. E Allah

c Pcrdoador, Misericordiador.

219. Perguntam-te pelo vinho
(l)

c pelo jogo de azai\ Dize:
4tHa em

ambos grande pecado e beneficio

para os homens [2

\ e seu pecado e

maior que seu beneficio/' E
perguntam-te o que devem

de spender. Dize:
LtO sobejo."

Assim, Allah toma evidentes, para

vos, os sinais, para refletirdes

220. Aeerca da vida terrena e da

Derradeira Vida. E perguntam-te

pelos orfaos. Dize: ^Emendar-lhes

as condi^oes de vida e o melhor.

E, se vos misturais a eles, sao vossos

irmaos/
1

E Allah sabe distinguir o

corruptor do emendador E, se Allah

quisesse, embaracar-vos-ia. Por

certo, Allah e Todo-Poderoso, Sabio.

221. E nao esposeis as idolatras,

ate se tornarem crentes. E, em
verdade, uma escrava crente e

mclhor que uma idolatra, ainda que
1

a admireis. E nao facais esposar

vossas filhas com os idolatras, ate

se tornarem crentes. E, em verdade,

Or ^ ^ %_

( 1 ) Por vinho entenda-se toda bebida inebriante.

(2) Este verMcub relere-sc a primeira fase da prmbicao do vinho, miposta,

pan ] at in amen le, a lodos moslimes em gcraL e de toda Peninsula Arahc, em
particular, ondc seu uso era arraigado e gencralizado. O tslao percebeu que uma

proibicao eategorica e inicial nao poderia lograr bons resultados. Por is*o, agiu

gradualmente, na enunciacao deslas prescribes. Na sura IV 43, ocorrc a scgunda

delas; na V 90, a terccira e ultima, com a proibicao eategorica do vmho.
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urn cscravo crcnte e melhor que

um idolatra, ainda que o admireis,

Estes
(1) convocam ao Fogo;

enquanto Allah convoca, com Sua

permissao, ao Paraiso e ao perdao.

I: Ele torna evidcntes Scus sinais,

para os homens, a fim de meditarcm.

222. E perguntam-te pelo mens-

truo. Dize:
UE molestia

[2),
\ Fntao,

apartai-vos das mulheres, durante

o menstruo, e nao vos unais a elas
?

ate se purificarem^. E, quando se

houverem purificado, achegai-vos

a elas, por onde Allah vos

ordenou (4)
. Por certo, Allah ama os

que se vollam para Ele
5 1

arrcpcndidos, c ama os purificados,

223. Vossas mulheres sao, para

vos, campo lavrado. Entao, achegai-
j

vos a vosso campo lavrado, como
e quando quiserdes. E antccipai

boas obras, para vos mesmos. E
temei a Allah, e sabei que

deparareis com Fie. F alvissara,

Muhammad, aos crentes o Paraiso!

224. E nao fa^ais do notne dc

****** ^ ^ j , ' c > *-

0 ) Estes: os idoiatras.

(2) Alcm da inuispasieao c do mal-esiar que causa a mulhcr. ha o probkma higienieo.

Cre-se que a acao do fluxo sanguineo, na vagina, durante o periodo menstrual,

enseje ambiente favoravel a proliferacao de bacterias, causadoras de inflama^oes,

que podcm nao so dam ftcar o aparclho genital tcmimno, mas tambcm o

masculine, cm havendo copula, dai a prescricao que a proibe nessc penodo

0) Ou seja. ate se mundifiearem, apos o mensiruo, com banho completo.

(4) As qucstoes de sexo. no Alcorao, sao t ratad as dc mancira discreta c sucinta. Aqui,

refere-se ao coiU) vaginal, a unica mancira que o Islao.permitc, nas relates sexuais.
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Allah barreira a vossos juramentos

de nao serdes bondosos e piedosos e

reconciliadores, entre as pessoas
(l)

.

E Allah e Oniouvinte, Onisciente,

225. Allah nao vos culpa pel a

frivolidade em vossos juramentos,

mas vos culpa pelo que vossos

cora^oes lograrm E Allah e

Perdoador, Clemente.

226. Para os que juram abster-se

de estar com suas mulheres. ha

espeTa de quatro meses(2)
, E, se

retrocederem, por certo. Allah e

Perdoador, Misericordiador,

227. E, se decidirem pelo divor-

cio, por certo, Allah e Oniouvinle,

Onisciente.

228. E que as divorciadas aguar-

derm elas mesmas, antes de novo

casamento, tres periodos menst-

ruais
(3)

?
e nao lhes e licito ocultarem

o que Allah criou em suas

matrizes, se elas creem em Allah e

no Derradeiro Dia. E
s
nesse interim,

seus maridos tern prioridade em te-

) Se o homem jurar. em nomc dc Deus, nao praticar uma boa acao, nao deve mantcr

cstc juramcnto, ao contraries deve empenhar-sc na prutica corustante do bem e

e\piar este juramento,

(2) Anteriormente ao Is Lao, era habitual, enire os arabes, a pratica do Tla' , ou seja, do

juramento, fcito pelo homem, quando divergia de sua mulher, de nao mais

aproximar-se dela, por quatro meses ou mais, Sendo assim, a mother ficava presa a

uma situacao bem difktl e constrangedo ra-. "suspensa", nem casada nem

divorciada. Obviamente, o Islao, objurgando tal procedimento, recomenda, neste

versiculo, que, apos quatro meses, Mo descjando o marido vol tar atras, consuma-

se o divorrio e seja liberada a mulher.

(3) Isso, para elas se assegurarem da ausencia de gravidcz.
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las dc volta, se desejam rccon-

cilia^ao. E elas tern direitos iguais

as suas obriga^oes, conveniente-

mcntc. E ha para os homens urn

delas^. E Allah e

Todo-Poderoso, Sabio,

229* 0 divorcio e permitido por

duas vezes
(2
l Entao. ou rcter a

mulher, convcnientementc, ou

liberta-la, com benevolcncia. E nao

vos
(3)

e Hcito retomardes nada do

que lhes haveis concedido, exceto

quando ambos temem nao observar

os limited
43
de Allah. Entao, se vos*

5)

temeis que ambos nao observem os

limites dc Allah, nao havera culpa

sobre ambos, por aquilo com que

ela^ se resgatar. Esses sao os limites

de Allah: entao, nao os transg-

ridais. E quern transgride os limites

de Allah, esses sao os injustos,

U) Compete ao homem, em caso de divorcio. voltar atras na decisao. Hie e quern deve

dclibcrar sobrc o assunto Parccc que o cscal&o. mcncionado ncstc versiculo,

refere-se a este privilegio, e deve, asstm, ser enteridido, estritamente, neste caso,

nlo genericamente, em todos os assuntos de vida (Vide Sayyed Qutb, Zilal-aU

Qur an, volume U s pp. 246^247).

0-) As leis islamicas estabelecem que o divorcio e revogavel ale duas vezes O homem
pode retornar a sua mulher, apos o primeiro divorcio, para cominuarem a viver

normalmente. Se a segunda tentativa de convivio malograr, pod era o casal

divorciar-se novamente, ainda com direito a mais uma tentativa de convivencia;

mas, se persishrem as incorripaiibilidades, o Alcorao recomenda que se divorcicm

definitiva e irrevogavelmente. Entretanto, se a mulher se casar com outro e dele

divorciar-se, o Alcorao permik que tome a casar-se novamente, com o primeiro

marido, de quern ja estivcr divorciada (vide U 230).

(3) Vos: a v6s, mandos.

(4) Ou seja, as proibicfles impostas por Deus,

(5) Ou seja: " ,.sc vos, autoridades, temcrdes

a mulher.
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230. E, sc clc se divorcia dela,

pela terceira vez, ela lhe nao sera

licita, novamente, ate esposar outro

marido. E, se estc se divorcia dela,

nao havera culpa, sobre ambos, ao

retornarem urn ao outro, se pensam

observar os limites de Allah, E
esses sao os limites de Allah, que

Ele torna evidentes, para um povo

que sabe.

231. E, quando vos divorciardes

day mulheres e clas atingirem seu

prazo de espera
(1

\ retende-as,

convenientemente, ou libertai-as,

convenientemente. Mas nao as

retenhais. prejudicando-as \ para

infligir-lhes agressoes. E quern 0

faz, com efeito, e injusto com si

mesmo. E nao tomeis os versiculos

de Allah por objeto de zombaria. E
lembrai-vos da graca de Allah' para

convosco e daquilo que Ele fez

descer sobre vos; o Livro
(3)

e a

Sabedoria. com que Ele vos exorta.

E temei a Allah e sabei que Allah,

de todas as cousas, e Onisciente,

232. E, quando vos divorciardes

das mulheres, e elas atingirem scu

v^*a£-MSi>£l$£L£^/ojp lijj

(0 Ou stja: O fim do prazo de espera, imposio a mulher parti poder uasar-sc

novamerue. e que varia conforms seu cstado. Lxemplo: para a mulher divoreiada,

0 prazo c dc trcs metistruos ou tres meses, con forme 0 easo; para a mulher vi uva,

c dc quatro meses e dez dias; para a rnulhcr gravida, ate 0 nascimento da crianca.

(2) K, c \ pressamc rite, vedado ao homem ulilizar-se da revogaeao do divorcio. com 0

fito de prejudicar sua mulher, isto c, obrigando-a a resgatar-se. ou prolongar-lhc 0

prazo de espera, a Hm de ela pcrmanecer so e, certamente. padecer com isto,

(3) O Livro: 0 Alcorao,
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prazo de espera, nao as impecais de

esposarem sens maridos anteriores,

quando concordarem. entre eles,

convenientemente. Com isso, e

exortado aquele de vos que ere em
Allah e no Derradeiro Dia. Isso

vos e mais digno e mais puro. E

Allah sabe, e vos nao sabeis.

233, E as macs amamentam seus

filhos, por do is anos inteiros. Isso,

para quern deseja completar a

lactacao^ E impende ao pai o sustento

e o vestir delas, convenientemente.

A nenhuma alma e imposto senao

o que e de sua capacidade. Que
nenhuma mae seja prejudiceda por

causa de seu filho nem 0 pai, por

causa de seu filho. E impende ao

herdeiro fazer o mesmo E se

ambos desejam desmama, de comum
acordo e mutua consulta, nao havera

culpa sobre ambos. E, se desejais

amamentar vossos filhos com
amas, nao havera culpa sobre vos,

quando entregardes, conveniente-

mente, o que prometestes conceder-

lhes
(2
l E temei a Allah e sabei que

Allah, do que fazeis, e Onividente.

234. E os que, dentre vos, mor-

!

rerem e deixarem mulheres, essas

aguardem quatro meses e dez dias
(3

*.

J&t r" j"f
•p* '1

r
' ^ ^ "t * "k ^

(U Sendo 0 pai invalido, ou ja havendo falecido, sera incumbent: ia do herdeiro

susienli-lu e vcsii-la.

(2) Lhes: as amas-dc-leitc.

(3) I rata-se do prazo de espera da mulher viuva, menrionado na sura II 231 nh
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Entao, quando atingirem sea prazo

de espera, nao havera culpa sobre

vos, pelo que fizerem com si

mesmas^ \ convenientemente. E
Allah, do que fazeis, e Conhecedor.

235, F nao ha culpa sobre vos,

em insinuardes as mulheres propos-

tas de casamcnto, ou em ocultardes

essa inten^ao em vossas almas.

Allah sabe que vos estareis

lembrando delas; mas nao vos

comprometais, secretamente, com
elas, exceto se lhes disserdes dito

conveniente. E nao dec i dais con-

sumar os la^os matrimoniais, ate

que a prescri9ao alinja seu termo.

E sabei que Allah sabe o que ha

em vossas almas: entao, precatai-

vos dEle. E sabei que Allah e

Perdoado r, Clemente.

236, Nao ha culpa sobre vos, se

vos divoreiais das mulheres, desde

que nao as hajais tocado, ou nao

hajais proposto faridah*
2)

,
(mahr), E

mimoseai-as - o prospcro, conforme

suas posses, e o carecente, conforme

suas posses - com mimo con-

veniente. E dever que impende aos

benfeitores.

237, E, se vos divoreiais delas,

antes de have- las tocado, c apos

^3 ^v^JC-J^

as

0

( ' ) Os homens, sob cujos cuidados se encontram as viuvas, nao cstar&o cm pecado se

clas rccorrcrcm a mcios de embelczamcnto, para atrair novo c asamen to.

(2) Al farltlah, corrcspondc a ai mahr ou as s,aduqah: soma de bens que o noivo da

a esposa, antes de contrair nupcias, as arras.
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haver-lhes proposto farTdah, caber-

Ihes-a a metade do que houverdes

proposto, cxccto sc abrem mao
disso, ou o faz aquele em cujas

maos estao os lacos matrimonial

E abrirdes mao disso c mais

proximo da piedade* E nao vos

esquecais do favor entre vos. For

certo, Allah, do que faze is, e

Omvidente.

238. Custodiai as oracoes, e, em
particular, a oracao mediana, e

levantai-vos, sendo devotos a Allah

239. Mas, se temeis um inimigo,

orai, andando ou montados, E,

quando estiverdes em seguranca,

invocai a Allah, e cumpri a oracao,

eomo Ele vos ensinou o que nao

sabieis.

240. E os que, entre vos, mor-

rerem e deixarem mulheres, devem

deixar testamento
(1)

a suas mulheres,

legando-lhes provisao por um ano,

sem faze- las sair de suas casas, E,

se elas sai'rem, nao havera culpa

sobrc vos, pelo que elas fizerem de

convenienle com si mesmas. E
Allah e Todo-Poderoso, Sabio.

241. E as divorciadas tern direito

de mimo conveniente, E dever que

impende aos piedosos.

CIA)

0) Kssa reeomendaclo testament aria de legar bens a viuva, por um ano, fbi ab-rogada

pel os versiculos que Ihc dcsiinam parte detcrminada da heranca (IV 12), Como
ab-rogado, tarnbem foi seu prazo de espera, que antes era de um ano e passou para

4 meses e dez dias. Vide II 234.
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242. Assim, Allah torna eviden-

tes
?
para vos, Seus versiculos, para

razoardes.

243. Nao viste
s
Muhammad,

os
(1)

que safram de seus lares, aos

milhares, para se precatarem da

rnorte? Entao, Allah lhes disse:

^Morrei!" Em seguida, Ele dcu-

lhes a vida, Por certo, Allah e

Obsequioso para com os homens.

Mas. a maioria dos homens nao

agradece.

244. E combatci no caminho de

Allah e sabei que Allah c Oniouvinte.

Onisciente.

245. Quern empresta um bom
emprestimo a Allah, Ele Iho multi-

plicand muitas vezes. E Allah

restnnge e prodigaliza Sua gra^a,

E a Ele sere is retornados,

246. Nao viste os dignitarios dos

Filhos de Israel, depois de Moises?

Quando disseram a um de seus

profetas:
il

Envia~nos um rei, nos

combateremos no caminho de

Allah", o profeta disse: "Qui^a, nao

combatesscis, se vos fosse prescrito

o combate?" Disseram: "E por que

razao nao combateriamos no

caminho de Allah, enquanto, com

f.
V; . >-^--

- -

^ _-

(0 Os: os membrus de uma eomunidade judaica. reside rites em uma cidade, nas

ccrcanias do Iraque, tia qual grassou uma peste. Atemorizados, evadiram-se da

cidade, para evitar a morte. Deus, entao. fe-lus morrcr, cm pumcao pcla desercnca

de que a morie <S predesiinada por Dcus, da qual riinguem escapa.
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efeito, nos fizeram sair de nossos

lares c nos separaram de nossos

filhos?" Entao, quando lhes foi

prescrito o combate, eles, exceto

alguns poucos, voltaram as costas.

E Allah, dos injustos, e Onisciente.

247. E scu profcta lhes disse:

'Tor certo, Allah, com efeito, enviou-

vos Talut
(l)

por rei." Disseram:

"Como ele pode ter a soberania

sobre nos. enquanto temos prioridade

sobre ele, na soberania, c a ele nao

foi concedida abundancia de

riquezas?" O profeta disse: 'Tor

certo, Allah escolheu-o sobre vos,

e acrescentou-lhe grandeza em
ciencia e em forca fisica." E Allah

concede Sua soberania a quern quer,

E Allah e Munificente, Onisciente.

248. E seu profeta lhes disse:

"Por certo, o sinal de sua soberania

e que vos chegara a Arca(2)
, nela ha

Serenidade
(3)

dc vosso Senhor e

reliquias, das que deixou a familia de

Moises e a familia de Aarao, os anjos

a carregarao, Por certo, ha nisso

um sinal para vos, se sois crentes.

249. E, quando Talut partiu com
o exercito. disse; 'Tor certo, Allah

vos estara pondo a prova, com um

1 ^r% /^\\jyZ-s&C, 'l^jLh^s''

*0J1J eX-LA J* >a*£==&A

1 t f

(1) Talut; Saul.

(2) A area da Alianca, menciunada na Biblia. Vide Exodo, XXV 10 - 22,

Ucutcronomio, X 1-5.

(3) Cotocada a frente de scus cxercitos, esta area infundia-lhcs scrcnidade e

tranquil idade de vittiria sobre o inimigo.
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rio. Entao, quern dele beber nao sera

mais dos meus, e quern nao o provar

sera dos meus, exceto aquele que

apanhar, com a mao, urn poueo dc

agua
1

'. Entao, dele beberam. exceto

poucos, dentre eles, E, quando Talut

o atravessou, com os que criam

com elc. os demais disseram: "Nao

temos forea, hojc, para eombater

Golias e seu exercito." Os que

pensavam que deparariam com
Allah, disseram; "Que de vezes, um
pequeno grupo venceu um grand

e

grupo, com a permissao de Allah!

E Allah e com os perseverantes."

250. E, quando sairam ao

encontro de Golias c seu exercito.

disseram: "Scnhor nosso! Verte

subre nos paciencia e torna firmes

nossos passos e socorre-nos, contra

o povo rencgador da Fe."

25LEntao, derrotaram-nos com
a permissao de Allah. E Davi

matou a Golias, e Allah concedeu-

lhe a soberania e a sabedoria e

ensinou-lhe algo do que Ele quis.

E
s

se Allah nao detivesse os

homens, uns por outros, a term

corromper-se-ia. Mas Allah e

Obsequioso para com os mundos,

252. Esses sao os vcrsiculos de

Allah: recitamo-los, para ti
r

Muhammad, com a verdade. E,

por certo. tu es dos Mensageiros.

**** $t*r*"%*

\<*> .\-\ T-'l-' 5j * - t'
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253* Desscs Mensagciros, pref-

erimos uns a outros. Dentre eles,

ha aquele a quern Allah falou; e a

algum deles Ele elevou em
escaloes^

1}

; e coneedemos a Jesus.

Filho de Maria, as evidencias, e

amparamo-lo com o Espirito

Sagrado. E, se Allah quisesse, nao

se haveriam entrematado os que

foram depois deles, apos Ihes

haverem chegado as evidencias,

Mas discreparam. Entao, dentre

eles, houve quern cresse, e, dentre

eles, houve quern renegasse a Fe.

E, se Allah quisesse, nao se

haveriam entrematado, Mas Allah

faz o que deseja.

254. 6 vos que credes! Despendei

do que vos damos por sustento,

antes que chegue um dia, em que

nao havera venda nem amizade

nem intercessao; c os renegadores

da Fe, sao eles os injustos*

255. Allah, nao cxiste deus

senao Ele, 0 Vivente, Aquele que

subsiste por Si mesmo. Nao 0
tomam nem sonolencia nem sono*

DEle e o que ha nos ceus e o que

ha na terra. Quern intercedera junto

dEle senao com Sua permissao?

Elc sabe seuf2) passado e seu

0) Moiscs foi aquele a quern Deus falou; e Muhammad foi aquele a quern Deus

elevou, acima de todos os profetas
:
com inumeros privilegios, cnire os quais. o

recebimenio do AleorSo.

(2) Ou seja, Deus conhece o passado e o futuro. alem do presente, de todos os seres.
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futuro. E nada abarcam de Sua

ciencia senao aquilo que Hie quer

Seu Trono abrange os ceus e a terra.

E nao O afadiga custodia-los. E

Ele c 0 Altissimo, 0 Magnified.

256. Nao ha compulsao na

religiao! Com efeito, distingue-se a

retidao da depravacao. Entao, quern

rencga At-Taghut
<2)

e ere em Allah,

com cfeito, ater-sc-a a firme al^a

irrompiveL E Allah c Oniouvinte,

Oniscientc.

257. Allah e 0 Protetor dos que

creem: fa-los sair das trevas para a

luz. E
n
quantu aos que renegam a

Fc, scus protetores sao At-Taghut:

fazem-nos sair da luz para as

trevas. Esses sao os companheiros

do logo. Nele, serao eternos.

258. Nao viste aquele
U) que,

porque Allah Ihe concedera a

sobcrania, argumentou com Abraao,

sobre seu Senhor? Quando Abraao

disse: "Meu Senhor e Aquele Que

da a vida e da a morte", 0 outro

_- ^-

1

( 1 ) liste e urn dos mais celebres vcrsiculos do Alcorao, infmilamente reprodu/ido nos

arabescos que adornam mesquitas, monumcnto.s, etc.. Chamado. outrossim, de "0

versiculo do Trono". pela alusao, nclc contida, ao Trono, simbolo da onipoteneia c

magnifkencia dc Dcus.

(2) At-Ta^hOt; aqui, designa tanto Satan as quanlo ao idolo ou qualquer outra cousa

malefica.

0) Aquele; Ncmrod, rci da Mesopotamia. Esse dialogo ueorrcu, quando Abraao

qucbrou os idolos e, seguidamenk. f'oi pre* a por ordem de Nemrod, que 0 tirou da

pnsao, para queima-lo vivo. Antes, porem, perguntou a Abraao quern era Seu

Senhor:
ri

Aquele que da a vida e da a morte". Vide XXI 51-69.
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disse;
L

'Eu, tambem, dou a vida e

dou a morte." Abraao disse: "E
3

por certo, Allah faz vir o sol do

Levante; faze-o, pois, vir do

Poente." Entao, ficou atonito quern

renegou a Fe. E Allah nao guia o

povo injusto.

259. Ou aquele que passou por

uma aldeia, enquanto deitada abaixo

sobre seus tetos*
IJ
? Disse: "Como

j

Allah dara a vida a esta, depois de

morta?" Entao, Allah fe-lo morrer

por ccm anos; em seguida.

ressuscitou-o
, Disse Ele: "Quanto

tempo permaneceste morto?"

Disse:
L

Pcrmaneci urn dia ou parte

de um dia/
1

Allah disse: "Nao,

mas permaneceste cem anos;

entao, olha para teu alimento e

para tua bebida, nada sc alterou. E

olha para teu asno - e isso, para

que facamos de ii um sinal para a

humanidade - e olha para os ossos

de teu asno, como os erguemos

para recompo-los; em seguida,

revestimo- los de earned E, quando

isso se tornou evidente, para elc
;

disse: "Sei que Allah, sobre todas

as cousas, e Onipotentc.

260, E quando Abraao disse;
tL

Senhor meu! Faze-me ver como

0) A expressao textual e: "caida sobre seus tetos". 0 que signifiea:
r|

nao so eairarn

seus tetos mas as parcdes desabaram sobre elcs. ficando a tilde ia totalmente

arrasada
11

Dizem alguns exegetas traiar-se. aqui, da Cidade dc Jerusalem,

destrutda por Nabueodonosor.
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das a vida aos mortos" Allah

disse: "E nao cres ainda?" Abraao

disse:
iL

Sim, mas e para que men

coracao se tranquilizer Allah

disse: "Entao, toma quatro passaros,

c aproxima-os de ti, e corta-os; cm
seguida, coloca parte deles sobre

cada monlanha; depois, convoca-

os: eles chegarao depressa a ti, E

sabe que Allah e Todo-Poderoso,

Sabio"

261.0 exemplo dos que despen-

dem suas riquezas no caminho de

Allah e como o de um grao que

germina sete espigas; em eada

espiga, ha cem graos, E Allah

multiplica a recompensa a quern

quer. E Allah e Munificente,

Oniscicnte.

262.0s que despendcm suas

riquezas no caminho de Allah, em
seguida, nao fazem seguir 0 que

despenderam nem de alardc nem
de molestia, terao seu premio junto

de seu Senhor. E nada havera que

temer por eles, e eles nao se

entristecerao.

263* Dito convenicnte e perdao

sao melhores que esmola seguida

de molestia. E Allah e Bastante a

Si mesmo, Clemente.

264.6 vos que credes! Nao

derrogueis vossas esmolas com o

alardc e a molestia, como quern

despende sua riqueza, por

J*' j T . f ^ ^ .-- I d -""
... .

^
1 *

ft jL&>-

9 rArn^/i {
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ostentacao. para ser visto pclos

homens, e nao ere em Allah c no

Detradeiro Dia. E seu exemplo e

como 0 de uma rocha, sobre a qual

ha po; entao, uma chuva intensa a

alcanca e a deixa lisa. Tais

homens nao poderao beneficiar-se,

em nada, do que lograram. H Allah

nao guia o povo renegador da Fe\

265. E o exemplo dos que des-

pendem suas riquezas, em busca

do agrado de Allah e com a

firmeza de suas almas, e como o de

um jardim em um outeiro: uma
chuva intensa alcancou-o; entao,

deu em dobro, seu fruto. E, se

chuva intensa nao o alcan^assc,

haveria orvalho. E Allah, do que

fazeis, e Onividente,

266. Acaso, algum de v6s

almejaria ter um jardim dc

tamareiras e videiras, abaixo do

qual os rios correm, e no qual ha

toda a especie de frutos, e que a

velhice o alcancasse, enquanto tern

indefesa descendencia, entao , uma
tempestade, continente de fogo

alcancasse seu jardim e o

queimasse? Assim, Allah torna

evidentes, para v6s, os sinais, para

refletirdes
t

\

267, 6 vos que credes! Des-

pendei das cousas boas que haveis

]j^~0j£>j&jij* Uc?
1^ <*->y*jAc

^^^^

(
1

) Estc vcrsfculo akrta que de nada vale a riqueza, sem 0 respaldo da candade.
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logrado e do que N6s vos fizemos

sair da terra. F nao recorrais ao que

e vil, para dele despenderdes,

sendo que 0 nao tomarieis, a nao

ser que a ele fechasseis os olhos. E

sabci que Allah e Bastanle a Si

mesmo, Louvaveh

268, Sata promete-vos a pobreza

e ordena-vos a obscenidade
{1
\ e

Allah promete-vos perdao dEle e

favor. E Allah e Munificente,

Oniseiente.

269. Ele concede a sabedoria a

quern quer. E, aquele, a quern e

concedida a sabedoria, com efeilo,

e-lhc concedido um bem abundanle.

E nao meditam senao os dotados

de discernimento.

270* E 0 que quer que despen-

dais ou voteis, em votos, Allah,

por eerto, o sabe. E nao ha para os

i nj ustos socorredores

.

271 . Se moslrais as esmolas,

quao excelente e! Mas se as

escondeis e as concedeis aos pobres,

e-vos melhor. E Ele vos remira

algo de vossas mas obras. E Allah,

do que fazeis, e Conhecedor.

272, Nao te impende, Muham-
mad, guia-los para o bom
caminho, mas Allah guia a quern

quer. E 0 que quer que despendais

.1 *:

0^Wjs\^%u5

4 ^JL^X-j^ri

( 1 ) Por obscenidade, cnicndi^-sc, aqui, a avarcza
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de bom e para \6s mesmos. E nao

deveis despendcr senao para

buscar a face de Allah
(1)

+ E 0 que

quer que despendais de bom vos

sera compensado e nao sofrereis

injustica,

273, Dai vossas esmolas aos

pobres, que, impedidos pelo corn-

bate, no caminho de Allah
12
\ nao

podem percorrer a terra, para

ganhar scu sustento. 0 ignorante

supoc-nos ricos, por suas maneiras

recatadas. Tu os reconheces por sen

semblante; nao pedem esmolas aos

outros, insistentemente. E 0 que

quer que despendais de bom, por

certo, Allah e, disso, Onisciente.

274, Os que despendem suas

riquezas, quer de noile quer de dia,

secreta e manifestamente. terao seu

prcmio junto de seu Senhor, e nada

havera que temer por eles, e eles

nao se entristecerao.

275, Os que devoram a usura

nao se levantam senao como se

levanta aquele que Sata enfurece

com a loucura. Isto, porque dizem:

"A venda e como a usura". Ao
passo que Allah tornou licita a

0JJ&Jfi S?J^4

_J 'T"'**'

*''" i^
1

_jT . ^ *
_c,

__.

0 ) Ou seja, a procura da complacencia de Deus.

(2) Referenda aos 400 moslimes, cmigrados de Makkah, para A] MadTnah, onde,

desamparados, sem lar nem parentes, ficaram na mcsquita local, numa pane

assombreada, chamada as-suffah, e, por isso, foram eles denominados "homens de

as-suffah". Por orientaeao do Profeta, dedicaram-se ao com bate pela causa de

Dcus, para a dcfcsa do fslao.
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venda c proibiu a usura* Entao,

aquele, a quern chega exorta^ao de

seu Senhor e se abstem da usura, a

cle pcrtencera o que sc consumou(1

\

e sua questao sera entregue a

Allah, F quern reineide, esses sao

os companheiros do Fogo. Nele.

serao eternos,

276. Allah extermina a usura e

faz crescer as esmolas. E Allah nao

ama a nenhum ingrato pecador.

277* Por certo, os que creem, e

fazem as boas obras, e cumprem a

ora^ao, c concedem az-zakah "

,

terao seu premie junto de seu

Senhor; e nada havera que temer

por eles
?

c eles nao se

entristecerao,

278. 6 vos que credes! Temei a

Allah e deixai o que resta da usura,

se sois crentes,

279. E
3

se o nao fazerdes,

certificai-vos de uma guerra de

Allah e de Seu Mensagciro: c n se

vos voltardes para Allah arrepen-

didos, tereis vosso capital. Nao
estareis cometendo injusti^a nem
sofrendo injusti^a.

280. E, se urn devedor estiver

i^L ^ ^ i ^ ^ ^

0) Isto e\ tudo t> que angariou s ate a revelacao deste verslculo, pode ser manlidu, sem

neecssidadc de devolu^ao ou abandono. Quanio a sercm pcrdoadas ou nao, isto c

dcasao dc Dcus.

(2) ci II 43 n4.
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cm dificuldade, concedei-lhe espera,

ate que tenha facilidade
(1
^ E

fazerdes caridade vos e melhor. Sc

soubcsseis!

281. E guardai-vos de urn dia,

em que sereis rctornados a Allah,

Em seguida, cada alma sera

compcnsada com o que logrou, c

eles
(2) nao sofrerao injustica.

282,0 vos que credos! Se

contrairdes, uns com os outros,

divida por termo designado,

escrevei-a . E que um escrivao vo-

lo escreva, enlre vos, com a

justice E que nenhum escrivao se

recuse a escrever, conformc o que

Allah [he ensinou. Entao, que ele

cscreva, e que o devedor dite a

divida, e que tema a Allah, seu

Senhor, e que dela nada subtraia.

E, se o devedor for inepto ou

indefeso
(3) ou incapaz. ele mesmo,

dc ditar, entao, que seu tutor dite

com a justice. E tomai duas

testemunhas, dentre vossos homens.

E, se nao houver dois homens,

entao um homem c duas mulheres,

dentre quern vos accitais por

testemunhas, pois, se uma delas se

descaminha da lembran^a de

algo, a outra a fara lembran E que

(
1

) Ou seja, isentar o devedor dc toda divida ou parte deb

t^) Eles: lodos os homens.

(3) Intlefeso: em idade infantil ou semi.
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as testemunhas nao se recusem,

quando convocadas para testemun-

har\ E nao vos enfadeis de

escreve-la
(1

\ pequena ou grande,

ate seu termo. Isso vos e mais

eqliitativo diante de Allah, e mais

reto para o testemunho, e mais

adcquado para que nao duvideis;

exeelo sc ha mcrcadoria presents

ncgociada cntre vos: entao, nao ha

culpa sobrc vos em a nao

escreverdes. E tomai as tcstcmun-

has
?
se comerciais, e que se nao

prejudiquem nem escrivao ncm
testemunha. E, se o fizerdes, havera

perversidade em vos. E temei a

Allah, c Allah vos ensinara, E Allah,

de todas as cousas, e Onisciente.

283, E, se estais em viagem e

nao cncontrais escrivao, que haja

um penhor entreguc cm mao, E, se

algum de vos confia a outrem um
depositee entao, aqucle, a quern foi

confiado este, restitua seu deposito,

e que tern a a Allah, seu Senhor. E

nao oculteis 0 tcstcmunho. E quern

0 oculta, por certo, seu coracao

sera pccador E Allah, do que

fazeis, e Onisciente,

284, De Allah e o que ha nos

ecus e o que ha na terra. E, se

mostrardes 0 que ha em vossas

almas ou 0 esconderdes, Allah vos

Safe

**** S- S * * j a ^ "1 ^

(0 La; a divicia.
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pedira conta disso, Entao, Ele

perdoa a quem quer e castiga a

quern quer. E Allah, sobre todas as

cousas, e Onipotentc.

285.0 Mensageiro ere no que

foi descido, para ele, de seu

Senhor, e
f

assim tambem, os

crentes. Todos creem em Allah c

em Seus anjos e em Seus Livros e

em Seus Mensageiros. E dizem:

"Nao fazemos distin^ao entre

nenhum de Seus Mensageiros," E
dizem: "Ouvimos e obedecemos.

Rogamos Teu perdao, Senhor

nosso! E a Ti sera o deslino.'
5

286.- Allah nao impoe a alma

alguma senao o que e de sua

capacidade. A ela, o que logrou de

bom e
?
contra ela, o que cometeu

de mau - E dizem: "Senhor nosso!

Nao nos culpes, sc esquecemos ou

erramos. Senhor nosso! E nao nos

carregues de pesados fardos como
deles carregaste aos que foram

antes de nos. Senhor nosso! E nao

nos carregues daquilo para o que

nao temos forca, E indulta-nos e

perdoa-nos e tern misericordia de

nos. Tu es nosso Protetor: entao,

socorre-nos contra o povo renegador

da Fe,

"Si
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sOratu al'imran(U

a sura da familia de'lmran

De Al Madinah - 200 versiculos,

Em name de Allak O
Miserwordioso, O MLsericordiador

1. Alif, Lam,MTm (2)
.

2. Allah, nao existe deus senao

Ele, O Vivente, Aqucle que subsiste

per Si mesmo,

3. Ele fez descer sobre ti o Livro,

com a verdade, para confirmar o

que havia antes dele. E fizera descer

a Tora e o Evangelho,

4. Antes, como orientacao para a

humanidade; e fez descer Al

Furqan t3)
. Por certo, os que

renegam os sinais de Allah terao

mm

0) AJ clmran: Nome composlo de A I. oriundo dc Ahl, familia; e
cImran, name do

pai de Maria, mSe de Jesus, embora alguns interprets, erroncameiue, afirmem

Iraiar-sc do pai de Moises. Assim se denomina a sura, pela mencao desta palavra

no vcrsiculo 33. Seu escopo precipun c cstabelcccr a verdade sobre a ideia de

Deus e combater a prelensa itus^o do homem de crer-se auto-sulieiente pur seus

bens maleriais e scus filhos, dispensando, assim. a orientacao divina. A sura

apresenta provas evidentes da soberania absolula de Deus. cm todo o Universe, e

Iraz refcrencias minuciosas, alias, da familia de Maria, de sou nascimento e do

milagroso nascimento de seu tllho Jesus. Volta a lalar dos filhos dc Israel, assim

como dos cristaos, apontando-lhcs as reaches diante do Islao. En terra

ensinamentos dogmauxos e eticos, indicando a conduta correta dos combatentcs,

em tempo de guerra, seja da vitoria, scja na derrota Enfatiza, vigorosamenie, a

recompensa dos matures, homens ou mulheres. Por fim, alenla. de novo, para o

poder absotulo dc Deus, na criacao dos ceus e da terra e de quanto nelcs existe, e

prega a paciencia, a perseveranca e a piedade, como o unico mcio de o homem

obler a bem-aventuranca.

(2)Cf N n3.

0) Cf IJ 53 n2. A qui, al Furqan refere-se a todos os ]ivros revelados como criterio

de distinguir o bem do mal.
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vcemcntc castigo, E Allah e Todo-

Poderoso, Possuidor de vindita.

5. Por certo, de Allah nada se

esconde, na terra nem no ecu.

6. He c Quern, vos configura,

nas matrizes. como quer. Nao existe

deus senao Ele, 0 Todo-Poderoso,

0 Sabio.

7. Ele e Quern fez desccr sobre

ti, Muhammad, o Livro, em que ha

versiculos precisos: sao eles o

fundamento do Livro; e, oulros,

ambiguos, Entao. quanto aqueles,

em cujos coracdes ha deslize, eles

seguem o que ha de ambiguo nele,

em busca da sedicao e em busca de

sua interpretacao, conforme seus

intentos. E ningucm sabe sua

interpretacao senao Allah. E os de

ciencia arraigada dizem cl)
: "Cremos

nclc
(2)

. Tudo vem de nosso Senhor.
1 '

- E nao meditam senao os dotados

de discernimento -

8. "Senhor nosso! Nao nos

desvies os coracoes do caminho

reto, apos nos haveres guiado; e

dadiva-nos, de Tua parte, com
misericordia. Por certo, Tu, Tu es

0 Dadivoso,

U) Este periodo permile duas Icituras distintas, conforme a ponluacao adotada. A
primcira iaz ocorrer pausa, cam ponto, ]ogo apos a palavra Deus, tal como a

scguida pelo presente iexto. A segunda desloca a pontuacao para alcm da palavra

ciencia, ticando: "...senao Deus e aqueles de ciencia arraigada", o que indica que,

assim como Deus, os sabios lambem partilham da interpretacao do Livro.

(2) Nele: no Al corao.
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9. "Senhor nosso! Por certo, es

Tu Quem juntaras a humanidade.

em um dia indubitavel." Por certo,

Allah nao falta a promessa.

10- Por certo, aos que renegam a

Fe, de nada lhes valerao as riquezas

e os filhos, diante de Allah, E esses

serao combustivel do Fogo.

ll.Seu proceder e como o do

povo de Farao e dos que foram

antes deles. Desmentiram Nossos

sinais; entao, Allah apanhou-os
;
por

sous delitos. E Allah e Veemcnte na

puni^ao.

12, Dize, Muhammad, aos que

renegam a Fe: "Sereis vcncidos e

reunidos na Geena." E que exccravel

leito!

13, Com efeito, houve, para vos
5

um sinal em duas hostes
^
que se

depararam: uma hoste combatia no

caminho de Allah, e, oulra,

renegadora da Fe, via-os, em dobro,

com os proprios olhos. F Allah

ampara, com Scu socorro, a quem

quer. For certo, ha nisso licao para

os dolados de visao.

14, Aformoseou-sc, para os

homens, o amor dos haveres

apetitosos: as mulheres e os filhos e

<^±^^-4^ *

} * & . * c
j\,

0 ^'U-jHtU

(0 Referenda a Ratalha de Badr, ocorrida no scgundo ano de Hqira (624 d.C).

Const itui o primeiro cornhate dos muslimes contra os idolatras, do qual aqueles

sairam vitoriosos.
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os quintais acumulados de ouro e

prata e os cavalos assinalados e os

rcbanhos c os campos lavrados. Isso

e o gozo da vida tcrrena. Mas junto

de Allah esta o aprazivel rctorno,

15. Dize: "Informar-vos-ei dc

algo melhor que isso tudo? Para os

piedosos, havera, junto ao seu

Senhor, Jardins, abaixo dos quais

correm os rios; nesses, serao

eternos, e terao mulheres puras e

agrado de Allah," E Allah, dos

servos
?
e Onividente.

16* Os quais dizem; "Senhor

nosso! Por certo, cremos: perdoa-

nos os dditos e guarda-nos do

castigo do Fogo
"

17, Esses sao os perseverantes.

e os veridicos, e os devotos, e os

earitativos, e os que imploram

perdao, nas madrugadas.

18, Allah testemunha - e. assim

tambem, os anjos e os dotados de

ciencia - que nao cxiste deus senao

Ele, Que tudo mantem, com
equidade. Nao existe deus senao

Ele, O Todo-Poderoso, O Sabio.

19, Por certo, a religiao, perante

Allah, e o Islao
<n

, E aqueles, aos

quais^
23

fora concedido o Livro, nao

discreparam senao apos a ciencia

l-i'^J\j^- J(f jc± 4Wj UjO\

**
h

**' ^ ^ *^ L j? **** fc

(O ct. [1 128 n2

(2) Trata-se dos judeus e dos cristaos.
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haver-lhes chegado, movidos por

agressividade entre eles. E quern

renega os sinais de Allah, por certo,

Allah e Destro no ajusle de conlas.

20. E, se eles
(l)

argumenlarem

contigo, Muhammad, dizei

"Entreguei minha face a Allah
(2)

?
e,

tambem, quern me segue." E dize

aqueles. aos quais fora concedido o

Livro, e aos iletrados :

:t

Quereis

islamizar-vos?" Entao, se se

islam!zarem, com efeito, guiar-se-

ao; e, sc voltarem as costas, impen-

der-te-a, apenas, a transmissao da

Mensagem, E Allah, dos servos, e

Onividente,

21. Por certo, aos que renegam

os sinais de Allah e matam, sem

razao, os profetas
(4)

, e matam os

que, dentre os homens. ordenam a

equidade, alvissara -lhes doloroso

castigo.

22. Esses sao aqueles, cujas

obras se anulam, na vida terrena e

na Derradeira Vida, E nao terao

soeorredores.

0

0b\

(V) ties: os idolatras.

(2) Aquu oeorre mciomnua de grandc valor estilislico, em que a palavra face simboliza

a totaiidade do ser que fala. e a frase signifies: "entreguei-me mteiramente, a Deus".

(3) Alusao aos idolatras, assim chamados, por nao possuirem Livro divino, ao contrario

dos judcus, que ja possuiam a Tora, c dos cristaos, qui; possuiam o Evangdho

WCf. II 61 n2.

(5) Qbscrvc-se o torn irotiico do vcrbo alvissara r (anunciar boas novas), aqui usado

para anunciar o east
i
go infernal. O mesmo uso otorrera diversas outras vezes no

Akorao (IV 138; IX 3, 34; XXXI 7; XLV 8, LXXXIV 24).
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23. Nao viste aqueles aos quais

fora eonccdida uma porcao do

Livro*
1

*, enquanto convocados ao

Livro de Allah
(2)

,
para que julgasse,

entre eles. Em seguida, urn grupo

deles voltou as costas, dando-lhe de

ombros(3)
?

24 Isso, porque eles disseram:

"O Fogo nao nos tocara senao por

dias contados^V'E iludiu-os aquilo

que forjaram em sua religiao.

25. Entao, como estarao, quando

os juntarmos, em urn dia indubi-

tavcl, e cada alma for compensada

com o que logrou? E cles nao

sofrerao injustica,

26. Dize: "6 Allah, Soberano da

soberania! Tu concedes a soberania

a quern queres e tiras a soberania a

quern queres. E das o poder a quern

queres e envileces a quern queres. O
bem esta em Tua maa Por certo,

Tu, sobre todas as cousas, es

Onipotente.

27. "Inseres a noite no dia e

inseres o dia na noite, e fazes sair o

5s -

4y cll^j1^3^

\< *****

(!) Ou seja, a Tora. A revel avao divina e um lodo atraves dos tempos; assim, o livro

mosaico c o eristao sao porcoes do Livro, e, o Alcorao chega para complciar a

revelacao, e e, por excelencia. o Livro de Deus

(2) O Livro de Allah o Alcorao.

(3) Kste vcrsiculo foi revelado, quando ao Profeta Muhammad foram levados dois

judeus, acusados de aduEterio, para que os julgasse Oeorrc que Muhammad Ihes

rccomcridou o que a Tora e o Alcorao prescreviam: o apedrejamento dos culpados,

mas os judeus repudiaram o julgamenlo e voltaram as costas ao Profeta.

WCf. II SO n3.
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vivo do morto e fazes sair o morto

do vivo, e das sustento, sem conta, a

quern queres."

28* Que os crentes nao tomem

por aliados os renegadores da Fe, ao

inves dos crentes, E quem o fizer

nao tera relacao com Allah, exceto

se quereis
(1)

guardar-vos de algo da

parte deles. E Allah vos adverte

dEle, E a Allah sera o destino,

29. Dize, Muhammad: "Se

escondeis o que ha em vossos peitos

ou o mostrais, Allah o sabe, E sabe

o que ha nos ceus e o que ha na

terra. E Allah, sobrc todas as

cousas, e Onipotente/
1

30. Urn dia, cada alma encontrara

presente o que fez de bem e o que

fez de mal; ela almejara que haja

longinquo termo entre ela e ele^. E
Allah vos adverte dEle. E Allah,

para com os servos, e Compassivo.

31. Dize: "Se amais a Allah,

segui-mc, Allah vos amara e vos

perdoara os delitos," E Allah e

Perdoador, Misericordiador.

32. Dize:
iL

Obedecei a Allah e ao

Mensageiro," E, se voltarem as

costas, por certo, Allah nao ama os

renegadores da Fe.

•*"n ' * ** ^ *>lf J

f^ * * t " *" J
"* ^ft t ^

(0 Observar a alterriancia de pessoa (V singular e 2." plural)

0-) Ele: o mal cometido pela alma
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33. For certo, Allah escolheu

Adao e Noe, e a familia de Abraao,

e a familia de Tmran, sobre os

mundos.

34. Sao descendentes, uns dos

outros. E Allah e Oniouvinte,

Onisciente,

35. Lembra-lKes de quando a

mulher
(lj

de 'Imran disse:
<:

Senhor

meu! Voto-Te o que ha em mcu
ventre, consagrado a Ti; entao,

aceita-o de mirm For certo, Tu, Tu
es 0 Oniouvinte, O Onisciente

"

36. E, quando deu a luz a cla,

disse: "Senhor mcu! Por certo, dei

a luz uma varoa .
— E Allah era

bem Sabedor de quern ela dera a

luz - "E o varao nao e igual a

varoa, E, por certo, chamei-lhe

Maria, E, por certo, entrego-a, e

sua descendencia, a Tua protecao,

contra o maldito Sata."

37. Entao, seu Senhor acolheu-

a, com bela acolhida, e fe-la crescer

belo crescimento. E deixou-a aos

cuidados de Zacarias. Cada vcz que

Zacarias entrava no santuario
(3)

.

tik' '4^*^=3 ^-Wcp

( 1 ) Trata-se de Ana, mae de Maria.

(2) Avancada cm anos c ja estcril, Ana, a mulhcr do cImran, ao ver urn passarc

alimentar os filhotes, sentiu profundo desejo de criar descendencia. E orou a Deus,

pedindo-lhe um filho. prome ten do, em sina! de gratidao, consagra-lo a Seu

servieo. Mas Ihe naseeu uma menina, que peia Lei. era imped ida de exercer

sacerdocio. Dai a frasc: "O varao nao e igual a varoa".

Q) Di/.-se dasala cm f"rente ao templo on do lugar mais nobre do Templo de Jerusalem.
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encontrava junto dela sustento. Eie

disse: "O Maria! De onde te provem
isso?" Ela disse: "De Allah" Por

certo, Allah da sustento, sem conta,

a quern quer.

38. AH, Zacarias suplicou a seu

Senhor* Elc disse: "Senhor meu,

dadiva-me, de Tua parte, com
dcscendencia primorosa. Por certo,

Tu es 0 Ouvidor da supliea."

39* Entao, os anjos chamaram-no

enquanto orava, de pe no santuario:

"Allah alvissara-te o nascimento de

Yahia, Joao, confirmador de urn

Verbo de Allah(1)
; e sera senhor, e

casto, e profeta enlre os mlegros."

40. Ele disse: "Senhor meu!

Como hei de ter urn filho, enquanto.

com efeito, a velhice me atingiu, e

minha mulhcr c cstcril?" Ele disse:

"Assim e! Allah faz o que quer."

41. Zacarias disse: "Senhor meu!

Faze-me um sinal." Allah disse:

"Teu sinal sera que nao falaras a

ninguem, durante tres dias, a nao ser

por gestW2
-

. E lembra-te amiude de

teu Senhor e glorifica-Q ao

anoiteeer e ao alvorecen"

42. E lembra-lhes, Muhammad,
de quando os anjos disseram:

i:0
Maria! Por certo, Allah tc escolheu

^f\^J*OJ>-> -Oil _Cj£

1

-U-^J ^Jj'/j^ -^o^-J LaA^ts^

( 1 ) Rcferc-sc a Jesus Cristo, que foi criado do Verba de Ocas: "Si".

(2) Vide Lucas I 20.
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e te purificou, c te cscolheu sobre as

mulheres dos mundos,

43, "6 Maria! Se devota a teu

Senhor c prosterna-le e curva-te com
os que se curvarr/'V

1

44. Esses sao alguns informes do

Invisivel, que N6s te revelamos. E
nao estavas junto deles

(2)

,
quando

lan^avam seus calamos^, para

saber quern deles cuidaria de Maria.

E nao estavas junto deles, quando

disputavam.

45. Lembra-lhes de quando os

anjos disseram; "O Maria! For certo,

Allah te alvissara urn Verbo, vindo

dEle; seu nome e O Messias, Jesus,

Filho de Maria, sendo honoravel na

vida terrena e na Derradeira Vida, e

dos achegados a Allah.

46. "E falara aos homens, no

bet90, e na maturidade, e sera dos

uitegros."

47. Ela disse: "Senhor meu!

Como hci de ler urn filho, enquanto

nenhum homem me tocou?" Ele

disse: "Assim e! Allah cria o que

^ f ,,/: ^ -r
------

(0 Cf- II 43 n5.

(2) Deles: dos judeus.

0) On seja: suas varas. Refere-s e a dt sputa, ocasumada cntrc os sacerdotes do Temp Jo

de Jerusalem, para decidirem quern devena cuidar de Maria. Zacarias insistiu cm
faze-lo, alegando ser casado uma tia de Maria Para deslindarem o impasse,

decidiram pdo sorteio. Escreveram, enlfio, algumas passagens da Lei em seus

calamos e os lan faram ao rio Jordan, oride todos afundaram, exceto o de Zacarias,

que, por is so, tomou o encargo desejado.
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qucr. Quando decreta algo, apenas,

diz-lhe:
c

Se\ entao, e.

48/'E ensinar-lhe-a a Escritura
(1)

,

e a sabedoria, e a Tora, e o

Evangelho.

49,
:tE fa-Io-a Mensageiro para

os filhos de Israel, aos quais dira:

'Chcguci-vos com urn sinal de

vosso Senhor. liu vos criarei do

barro uma figura igual ao passaro e,

nela, soprarei e sera passaro, com a

permissao de Allah. E curarei o

cego de nascen^a, e o leproso, e

darei a vida aos mortos, com a

permissao de Allah, E informar-

vos-ei do que comeis e do que

entesourareis em vossas casas. Por

certo, ha nisso urn sinal para vos, se

sois crenles.

50/ L

'E cheguei-vos para confir-

mar o que havia antes de mim: a

Tora, e para tomar licito, para vos,

algo do que vos era proibido. E

cheguei-vos com urn sinal de vosso

Senhor. Entao. temei a Allah e

obedecei-me.

SL tL Tor certo, Allah c mcu
Senhor e vosso Senhor. Enlao,

adorai-0 , Essa e a senda reta.
1 "

52. E quando Jesus lhes sentiu a

ajjyPGj*^==V JL? lAj OJ,

(I) Dc acordo com alguns e\cgctas
:
traiar-se-ta de uma Hscntura Sagrada, ouira que a

Tora e o Evangelho, embora haja quern a interprete como alusiva a escrita ou ato

de escrever.
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rcnega^ao da Fe, disse: "Quern sao

meus socorredores, no caminho

para Allah?" Os disripulos disseram:
ktN6s somos os socorredores de

Allah; cremos nEle
s
e testemunha tu

que somos moslimes.

53. "Senhor nosso! Cremos no

que fizeste deseer e seguimos o

Mensageiro. Entao, inscreve-nos

entre as testemunhas
"

54. E eles
(1) usaram de estratage-

mas contra Jesus; e Allah usou de

estratagemas. E Allah e 0 Melhor

em estratagenW
2)

.

55. Lembra-lhes, Muhammad.
de quando Allah disse: "O Jesus!

Por certo, findarei teus dias na terra

e ascender-te-ei ate Mim e apartar-

te-ei dos que renegam a Fe e farei

estar os que te seguiram acima dos

que renegam a Fe, ate o Dia da

Ressurreicaa Em seguida, a Mim
sera vosso retorno, E julgarei, entre

vos
?
naquilo de que discrepaveis.

56. "Entao, quanto aos que

renegam a Fc
;
castiga-los-eu com

veemente castigo, na vida terrena e

na Derradeira Vida, E nao terao

socorredores,"

0) EJes: os dcscrcntcs entre os judcus.

(2) Este verstcuto alude a conspiracao dc mortc contra Jesus, inteniada pelos judeus, a

qual, segundo o Islao. Deus matogrou, fazendo que outro homcm, semclhante a

ele, em seu lugar fosse sacrificado, enquanto, para junto dc Si, ctevava Jesus. Vide

IV 157 n4.
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57. H, quanto aos que creem e

fazem as boas obras, Ele os

compcnsara com seus premios, E
Allah nao ama os injustos.

58, Isto, recitamo-lo, para ti, dos

versiculos e da sabia Mcnsagcm(1}
.

59* Por ccrto, o cxcmplo dc Jesus,

perante Allah, e como o de Adao,

Ele o criou de po; em seguida,

disse-lhe: "Se", entao foi.

60. Esta e a Verdade vinda de teu

Senhor. Entao, nao sejas dos

contestadores,

61. E a quern argumentar contigo,

sobrc cle
(2)

;
dcpois do que tc chegou

da ciencia, dize: "Vinde, nos con-

vocaremos nossos filhos e vossos

filhos, e nossas mulheres e vossas

mulhercs, e a nos mesmos c a vos

mesmos; em seguida, imprecaremos

e faremos ser a maldipao de Allah

sobre os mentirosos,"

62. Por certo, esta e a verdadeira

narrativa. E nao ha deus scnao

Allah, E, por certo, Allah e O Todo-

Poderoso, 0 Sabio.

63* E, se eles voltaren! as costas,

por certo, Allah e Onisciente dos

semeadores da corrupcao,

64. Dize: "0 seguidores do

0 ) Sabia Mensagem o Alcorao.

(
2 ) Ele: Jesus.
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Livro
(,)

! Vinde a uma palavra igual

cntre nos e vos: nao adoremos scnao

a Allah, e nada Lhe assoeiemos e

nao tomemos uns aos outros por

senhores, alem de Allah." E> se

voltarem as costas, dizei: "Teste-

munhai que somos moslimes^

65. 6 seguidorcs do Livro! Por

que argumentais, sobre Abraao,

enquanto a Tora e o Evangelho nao

foram descidos senao depois

dele
(2)

? Entao, nao razoais?

66. Ei-vos que argumentais, sobre

aquilo^ de que tender ciencia,

Entao, por que argumentais, sobre

aquilo
(4

de que nao tendes cieneia?

E Allah sabe, e vos nao sabeis.

67. Abraao nao era nem judeu

nem cristao, mas monoteista sincero,

moslim(5)
. E nao era dos idolatras.

68. Por certo, os homens mais

dignos de serem achegados a Abraao

sao os que o seguiram, e este

Profeta
(6)

e os que creem. E Allah e

O Protetor dos crentcs,

.Si

LL>^jjk- ^^& * *j *^=d

(') Seguidores do Livro: os judeus e os crislaos, que seguem respectivamenie. a Tora

e o Evangelho,

(2 ) Este versEculo foi revelado para esdarecer. de vcz, os judeus e os cristaos sobre a

vcrdadeira rcligiao de Abraao, a qual nao era o Judaismo, nem o Cristianismo,

pois, a Tora e o Evangelho foram rcvclados, posteriormente, a ele

(3) Aquilo: sobre a rcligiao de Moises e Jesus.

Aquilo: sobre a rcligiao de Abraao Cf. Ill 65 n2.

(5) Ou seja
1
entregue, inteiramente, a Deus. Cf II 128 n2.

(6) Isio e\ Muhammad.
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69. Uma lac^ao dos seguidores

do Livro almeja descaminhar-vos. E

nao descaminham senao a si mesmos

e nao percebem.

70* 6 seguidores do Livro! Por

que rencgais os versiculos de Allah,

enquanto testcmunhais que sao

verdadeiros?

71. O seguidores do Livro! Por

que confundis o verdadeiro com o

falso
?

e ocultais a verdade^
11

,

enquanto sabeis?

72. E uma fac^ao dos seguidores

do Livro disse: "Crede no que foi

descido sobre os que creem, no inicio

do dia, e renegai-o, no fim dele, na

esperanga de eles
(2)

retornarem,

73. "E nao confieis a ninguem,

exceto a quern segue vossa religiao"

— dize, Muhammad: Tor certo, a

Verdadeira Orienta^ao e a Orien-

ta^ao dc Allah' - "que<3)
a outrem

foi conccdido algo semelhante ao

que vos fora concedido, ou que

U) Quer dizer, ocultar a vinda de Muhammad, como profeta, a Peninsula Arabica,

mcncionada na Tora, mas climinada, intencionalmente, pelos sacerdotes judaicos

(2) Rcfercncia aos primeiros moslimes que os judeus quenam vcr renegando o

Islamismo, assim como eles proprios o fizeram. K, por sc txmsiderarem Ictrados ti

dignos de grande autoridade, acred i lavam que os moslimes deverjam segui-los, ou

scja, abandonar o Islao, apos ahraga-lo.

(*) Oracao subordinada objetiva direta de "nao confieis a ninguem". Os judeus

recomendam que se nao comente com os nao judeus que n&o apenas outra nacSo

pude receber a revelacao divina - como eles proprios recebcram - mas pode fazer

prevaleecr sua religiaa sobre o judaismo.
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eles
(,) podcm argumentar convosco,

sobre isso, perante vosso Senhor."

Dize; "For certo, o favor esta na

mao de Allah: concede-o a quern

quer E Allah e Munificente,

Onisciente."

74. Ele privilegia, com Sua

misericordia, a quem quer. E Allah

c Possuidor do magnifico favor.

75. E, denlre os seguidores
(2)

do

Livro, ha quern, se Ihc confiares um
quintal de ouro, restituir-to-a, e

,

dcntre elcs, ha quem, se lhe confiares

um dinar^
3)

, nao to restituira, a

menos que permanecas ao pe dele,

teso, porque dizem: "Nao ha

repTcensao alguma, contra nos, no

que conceme aos iletrados
(4
V' E

dizem mcntiras acerca de Allah,

enquanto sabem,

76. Sim! Quem e fiel a scu pacto

e e piedoso, por certo, Allah ama os

piedosos.

77* Por certo, os que vendem o

pacto de Allah e seus juramentos

por infimo pre90, esses nao terao

quinhao algum na Dcrradeira Vida,

4Ji\ J^^i^^J^^t^ 61

0 ) Eles: os moslimes.

(2) Aqui, referenda aos judcus

0) Dinar - do latim dinarmm, atraves do grcgo bizanlino deflation e do arabe-pcrsa

dinar. Aiitiga unidade de peso arabe; antiga moeda de ouru. eunhadu pelos arabes.

(4) Denominacao dada aos arabes por nao pussuirem livro algum, De acordo com 0

prcceito biblico, os judeus cstariam isentos de culpa, se praticasscm a usura com
outros, e nao com seus scmclhantes.
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nem lhes falara Allah, nem os

olhara no Dia da Ressurrcipao, nem
os dignificara; e terao doloroso

castigo.

78. E, por certo, ha, dentre eles,

urn grupo que deturpa, com as

proprias Hnguas, o Livro
(t

\ a fim de

que vos o suponhais do Livro,

enquanto nao e do Livro. E dizem

que isso vem de Allah, enquanto

nao vem de Allah. E dizem mentiras

acerca de Allah, enquanto sabem!

79. Nao e admissivel que um ser

humano, a quern Allah eoncedeu o

Livro e a sabedoria e a profecia,

diga, em seguida, aos homens:
4t

Sede meus adoradores, em vez de

Allah", mas que diga: "Sede mestres

devotos, por haverdes ensinado o

Livro, e o haverdes estudado,"

80. E, tambem, nao e admis-

sivel que ele vos ordene tomar os

anjos e os profetas por senhores,

Ordenar-vos-ia a renega^ao da Fc,

apos vos haverdes tornado

moslimes?

81. E quando Allah firmou a

alian^a com os profetas: "Seja o

que for que Eu vos haja concedido,

de Livro e de Sabedoria, se, em
seguida, vos chegar um Mensageiro,

confirmador do que esta convosco,

Si
^ J* t is*.

"i ^^^^ p T^*

( 1 ) O Livro: a Tora.
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deveis nele crer e deveis o

socorrer." Ele disse: "Reconheceis

e firmais Mcu compromisso com

isso?" Disseram: "Reconhecemos
"

Elc disse; "Entao, testemunhaL e sou

convosco, entre as testemunhas."

82. E quern, depois disso, volta

as costas, esses sao os pcrversos.

83* E, acaso, buscam eles

religiao outra que a de Allah,

enquanto, para Ele. se islamiza
(3)

quem esta nos ceus e na terra, de

bom ou de mau grado, e a Ele

serao retornados?

84. Dize; "Cremos em Allah c

no que foi descido sobre nos, e no

que fora descido sobre Abraao, e

Ismael, e Isaque, e Jaco, e sobre as

Tribos, e no que fora concedido a

Moises e a Jesus, e aos profetas de

seu Senhor, Nao fazemos distincao

entre nenhum deles e, para Ele,

somos moslimes,"

85. E quem busca outra religiao

que o Islao, ela nao lhe sera aceita,

e ele, na Derradeira Vida, sera dos

perdedores.

86. Como Allah guiara a um
povo que renega a Fe, apos haver

sido crente e haver testemunhado

que o Mensageiro e verdadeiro, e

0) Ou scia, "... entrega". "... 5e submele". Cf. II 128 n2 c II 131 n2
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lhc haverem chegado as evidencias?

E Allah nao guia o povo injusto.

87. Esses, sua recompensa sera

estar, sobre eles, a maldi^ao de

Allah e dos anjos e de toda a

humanidade,

88. - Nela, serao eternos, Nao

se Ihes aliviara o castigo nem se

lhes concedera dila^ao —

89. Exccto dos que, depois disso,

se voltam arrependidos e se emen-

dam; entao, por certo, Allah e

Perdoador, Misericordiador

90. Por certo, aos que renegam a

Fe, apos haverem sido crentes, em
seguida, acrcscentam a si mesmos

a renega^ao da Fe{1)
, nao se lhes

aceitara o arrependimento; e esses

sao os descaminhados.

9L Por certo, os que renegam a

Fe e morrem, enquanto renegadores

da Fc, de nenhum deles se aceitara

o conteudo da terra em ouro, ainda

que queira com isso resgatar-se,

Esses terao doloroso castigo e nao

terao socorredores.

92. Nao alcancareis a bondade,

ate que despendais daquilo que

amais. E o que quer que despendais,

por certo, Allah e, disso, Onisciente,

-H-
d H \

*" J~~ ** ~ r --"i
_rJ

J-- -~r --" ^ W.1
"

0) Vcrsiculo dirigido aos judeus, que de sereram dc Jesus, depots de haverem crido

em Moists, e desereram mais ainda, de Muhammad, quandu o reriegaram
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93* Todo o alimento era Hcito

aos filhos de Israel, exceto o que

Israel proibira a si mesmo^, antes

que a Tora fosse descida. Dize,

Muhammad: "Fazei vir. entao, a

Tora c recitai-a, se sois veridicos."

94. T% os que, depois disso,

forjam mentiras, acerca dc Allah,

esses sao os injustos,

95. Dize: '"Allah disse a verdadc.

kntao, segui a crenga de Abraao,

monoteista sincero. e que nao era

dos idolatras,"

96. Por eerto, a primeira Casa de

Allah, edificada para os homens, e

a que esta em Bakkah(2
\ 6

abenpoada e serve de orientagao

para os mundos.

97. Nela, ha sinais
(3)

cvidentes,

entre os quais o mac^am de

AbraSo \ E quern nela^ entra

(1) Os judcus censuraram os moslimes, por se alimentarem dc came de camelo, que a

retigiao judaica nau pcrmuia, E desafiavam Muhammad, dizcndo-lhc: "Como
prelendes dizer que segues a religiao de Abraao. se ele nao se- alimentava de

camelos nem bebia de seu le-Ue?" Respondeu-Ihes o Profeta com esle versicuto.

afirmando que Deus nao impusera aos filhos de Israel qualquer distincao de

alimentos antes de revelar a Lei de Moises, embora Jaco se houvesse absltdo desses

alimentos. mas voluntariameme, segundo alguns por causa de uma neuralgia

isquiatica, cuja cura o levou a lal voto. O que prova ser tudo anterior a revelacao

da Tora e ser a came de uso amplo, na alimenlac^o, na epoca do Palriarca Abra^o
(2) Bakkah: altemancia prosaica de Makkah (Mcca)

:
onde se encontra a Mesquita

Sagrada ou Casa de Deus, eunstruida em lomo da Kac
buh.

(3) Sao alguns deles, atem do Maqam dc Abraao, a pedra negra, o poco Zam-Zam,
as colinas A*-Safa e A I Mar wall.

(4) Cf. II 125 nf
'

(5) Nela: na Casa de Deus.
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estara em seguranca. E, por Allah,

impende aos homens a peregrinacao

a Casa, a quern ate el a possa

chegar. E quern renega isso, saiba

que, por certo, Allah c Bastante a

Si mesmo, prcscindindo dos

mundos^l

98. Dize: "0 seguidores do Livro!

Por que renegais os versiculos de

Allah, enquanto Allah e Testemunha

do que fazeis?"

99, Dize: "6 seguidores do Livro!

Por que afastais os que creem do

caminho de Allah, buscando lorna-

lo tortuoso, enquanto sois testcmun-

has de que esse e o caminho

certo?" E Allah nao esta desatento

ao que fazeis.

100.6 vos que credes! Se

obedeceis a um grupo daqueles,

aos quais fora concedido o Livro*
21

,

cles vos tornarao renegadores da

Fe\ apos haverdes crido.

101. E como podeis renegar a

Fe, enquanto se recitam, para vos,

os versiculos de Allah, e enquanto,

dentre vos, esta Seu Mensageiro?

E quem se agarra a Allah, com
efeito, sera guiado a uma senda reta,

102.6 vos que credes! Temei a

Allah como se deve teme-10, e nao

EL

^ ^. rjd f ^ J- ^ ^

0 Oirf^I^Al

U) Ou seja s Deus presemde dos mundos, constituidos de todos os seres: homens, j inns

e anjos.

(2) O Livro: a Tora.
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morrais senao enquanto moslimes.

103. E agarrai-vos todos a corda

de Allah
(1

\ e nao vos separeis. H
lembrai-vos da gTa^a de Allah para

convosco, quando ereis inimigos^

c Ele vos pos harmonia entre os

cora^ocs, e vos tornastes irmaos,

por Sua graca. E estaveis a beira

do abismo do fogo e Ele, deste,

vos salvou. Assim, Allah torna

evidentes, para vos Seus sinais,

para vos guiardes.

104. E que seja formada de vos

uma comunidade, que convoque ao

bem, c ordene o conveniente, e

cuiba o reprovavel. E esses sao os

bem-avenlurados

.

105. E nao sejais como os que

se separaram e discreparam, apos

lhes haverem chegado as evidencias.

E esses terao formidavel castigo,

106. Um dia, em que certas

faces resplandecerao e outras

faces enegrecerao
13

-. Entao, quanto

aqueles, cujas faces enegrecerem,

dir-se-lhcs-a:
:t

Renegastes a Fe\ apos

haverdes sido crentes? Experimental,

pois, o castigo, porque a renegaveis

f

J»J (JO

(0 A corda de Allah: o Alcorao Invocaeao a que todos busquem amparo c pro leg3o

no Alcorao, o vinculo entrc o homem e Deus, pois os ensinamentos, no Livro, nao

so unem, em cadeia, uns aos oulros, mas, todos a Dcus, sen Protetor.

Referencia a inimiztide existente entrc os arabcs, antes do advento do IslSo.

P) A face do bcnfcitor sera iluminada, enquanto a do malfeitor sera marcada pelo

negrume da deserenea
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107, E, quanto aqueles, cujas

faces resplandecerem, estarao na

misericordia dc Allah, Nela, serao

eternos.

108* Esses sao os versiculos de

Allah: recitamo-los, para ti, com a

verdade. E Allah nao deseja

injustica para os mundos^
1

-

.

109. E dc Allah c o que ha nos

ceus e o que ha na lena, e a Allah

sao retornadas as determinates.

110. Sois a melhor comunidade

que se fez sair
?
para a humanidade:

ordenais o conveniente e coibis o

reprovavel e credes em Allah. E, se

os seguidores*
2

^ do Livro, cressem,

ser-lhes-ia melhor. Dentre eles, ha

os crentes, mas sua maioria c

perversa.

111. Eles nao vos prejudicarao

senao com molestia. E, se eles vos

combaterem, voltar-vos-ao as costas;

cm seguida, nao serao socorridos.

112. A vileza estende-se, sobre

eles, onde qucr que se achem,

exeeto se estao com prote^ao de

Allah e protecao dos homens(3
\ E

incorrem em ira de Allah. E, sobre

I**- * > - i - --- - -

I

^ ^ ^ ^

U)Cf. 1 2 nl e III 97 P101 nl.

(2) Referenda aos judcus c aos enstaos,

0) Protecao dos homtms: os judcus so podem conviver em paz com os moslimes que

]hes oferecem protecao, ao firuiarem, conforme as ieis islarmcas. a alianca de

Az-Zimmah (da protccSo), me diante pagamento da taxa chamada aL jizyah.
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eles, estende-se a humilha^ao. Isso,

porque renegavam os sinais de

Allah e matavam(,)
, sem razao, os

profetas. Isso
5
porque dcsobcdcciam

e cometiam agrcssao,

113, Eles nao sao todos iguais.

Dentre os seguidores^ do Livro,

ha uma comunidade reta, que recita

os versiculos de Allah, nas horas

da noite, enquanto se prosterna;

114. Eles crcem cm Allah c no

Derradeiro Dia, e ordenam o

conveniente e eoibem o reprovavel

e se aprcssam para as boas acoes,

E esses sao dos mtegros.

115. E o que quer que facam de

bom nao Ihes sera negado. E Allah,

dos piedosos, e Onisciente.

116, Por certo, aos que renegam

a Fe, de nada lhes valerao as

riquezas e os filhos diante de

Allah. E esses sao os companheiros

do fogo. Nele, serao eternos,

117, 0 exemplo do que eles

despendem, nesla vida terrena, e

como o de um vento glacial;

alcancou um campo lavrado de um
povo injusto com si mesmo e

aniquilou-o. E Allah nao foi

injusto com eles, mas eles foram

injustos cum si mesmos,
-IT 1^

(HCf 1161 n2.

(2) Referenda aos judeus e aos cristaos.
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118,6 vos que credcs! Nao
lomeis por confidentes outros alem

dos vossos: eles nao vos pouparao

desventura alguma; almejarao vosso

embaraco. De fato
?

a aversao

manifesta-se nas suas bocas, e o que

seus peitos escondem e ainda maior.

Com efeito, tornamos cvidentes,

para vos, os sinais, Se razoasseis!

119. Ei-vos que os amais,

enquanto cles nao vos amam; e vos

credes em todo o Livro
(1)

, E
?
quando

eles deparam convosco, dizcm:

^Cremos", E, quando a sos, mordem

as pontas dos dedos de rancor

contra vos. Dize, Muhammad:
"Morrei com vosso rancor!" Por;

certo, Allah, do intimo dos peitos,

e Onisciente,

120. Se algo de bom vos toca,

isto os afligc. E, se algo de mal vos

alcanca, com isso jubilam, E, se

pacicntardes e fordes piedosos, sua

insidia, em nada vos prejudicara.

Por certo, Allah esta sempre

abarcando o que fazem,

121. E lembra-te de quando, ao

amanhecer, deixaste tua familia, para

dispor os crentes em posicao de

combated — E Allah e Oniouvintc,

Onisciente -

0) Todos os livros di vinos.

(2) Alusao a Batalha de 'Uhud, o segundo combate dos mos limes, contra os idolatras

de Makka. ondc aq tides foram derrotados. A dcnominacao dcsta batalha se deve a

haver sido realizada perlo da Montanha dc Uhud, em Al Madman.



3. SGratu APImran Parte 4 106

122. E de quando duas de vossas

faccoes
{1)

intentaram acovardar-se,

enquanto Allah era scu Protetor. -

E que os crentes, entao, confiem

em Allah! -

123. E com efeito, Allah socor-

reu-vos em Badr, enquanto ereis

humilhados {2)
,
- Entao, temei a

Allah, na esperanca de serdes

agradecidos -.

124. E de quando disseste aos

crentes: "Nao vos basta que vosso

Senhor vos auxilia com tres mil

anjos descidos do ceu?"

125- Sim, se pacientais e sois

piedosos, e os inimigos vos ehegam,

de imediato, vosso Senhor auxiliar-

vos-a com cinco mil anjos

assina!ados
(3
l

126. E Allah nao o fez senao

como alvissaras para vos e para que

vossos coracoes se tranqiiilizassem

com isso. - Eo socorro nao vem
senao de Allah, 0 Todo-Poderoso,

0 Sabio -.

127. E socorreu-vos, para cortar

uma faccao dos que renegaram a

(0 O versiculo fa/, referenda a alguns dos Banu Salamah. da tribo Khazraj, e Banu

Harithah, da tribo Al Aus, que, na batalha, compunham as duas alas do cxercito

islamico.

(2) Isso, em virtudc do reduzidissimo numero dc provisoes e animais de montaria

(3) Anjos assinalados: com sinais distintivos, tais como turb antes anwdos, cuias

pontas desciam por erure as espaduas.
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Fe
?
ou para desbarata-los: entao,

tornariam malogrados;

128- - Nada da determinate

divina te pertence, Muhammad -

ou para Ele voltar-se para eles,

remindo-os, ou para castiga-los,

puis eles, por ccrto, sao injustos.

129, E de Allah e o que ha nos

ceus e o que ha na terra. Ele

perdoa a quern quer e castiga a

quern quer. E Allah e Perdoadur,

Misericordiador.

130.6 \6s que credes! Nao
devoreis a usura^. muitas vezes

duplicada; e temei a Allah, na

esperanga de serdes bem-aventura-

dos.

131. E guardai-vos do Fogo, que

e preparado para os renegadores da

Fe.

132. E obedecci a Allah e ao

Mensageiro, na esperan^a de

obterdes misericordia,

133. E apressai-vos para um
perdao de vosso Senhor e para um
Paraiso, cuja amplidao e a dos ceus e

is- ^

I
1
) Por dois motivos principal, o IslSo proibe a pratica da usura: a) por motivo etico:

o Jslao assevera a convivencia fraterna, na sociedade, em que o forte deve amparar

a fraco. c jamais cxplora-lo. Na vcrdade, o usurario se prevalece da situate do

ncccs.sitado, ofereeendn-lhc ilusorio auxilio, em troca da restitutio dubrada deste

auxilio e da posse voraz de tudo quanto Ihe pertence; b) por motivo ecunomico: a

usura ma uma classe inoperante e ociosa na sociedade, quando o Islao prega.

exatamente, o eontrario. ou seja, que cada individuo deve trabalhar para viver e

nao viver do trabalho c do sofrimcmo albcios.
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da terra, preparado para os piedosos,

134. Que despendem, na pros-

peridadc e na adversidade, e que

contem o rancor, e indultam as

outras pessoas - e Allah ama os

bcnfcitores -

135* E que, quando cometem

obscenidade, ou sao injustos com
si mesmos, lembram-se de Allah e

imploram perdao de seus delitos -

e quern perdoa os delitos senao

Allah? — e nao se obstinam no que

flzeram, enquanto sabem,

136* Esses, sua recompensa sera

o perdao de seu Senhor e Jardins,

abaixo dos quais correm os rios;

nesses, serao eternos. E que

excelente o premio dos laboriosos!

137. Com cfcito passaram, antes

de vos, procedimentos exemplares

de castigo. Entao, caminhai na

terra, e olhai como foi o fim dos

desmentidores!

138. Este
{l)

e urn esclarecimento,

para os homens, e orientacao e

exortacao para os piedosos,

139. E nao vos desanimeis ncm
vos entristecais - enquanto sols os

superiores -, se sois creates,

140. Se urn sofrimento vos

tocar, pacientai, pois, com efeito,

j^^ii * C4i j^J ]

cf

lb

yC3 C^isj-^JLJj

^ --^ r

(0 Este: o Alcorao.
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sofrimento igual havia tocado o

povo inimigo. E esses dias
(l)

,

alternamo-los entre os homens, E
isso, para que Allah conhega os

que creeme escolha de vos martires

- e Allah nao ama os injustos -

141. E para que purgue os que

creem e para que extermine os

renegadores da Fe.

142. Ou supondes entrareis no

Paraiso, enquanto* ainda, nao

fizestes saber
(2)

a Allah quais,

dentre \ 6s, lutareis, e nao 0 fizestes

saber quais os perseverantes?

143. E, com efeito, anelaveis a

morte, antes de a deparardes; e
s
com

efeito, viste-la, enquanto olhaveis.

144. E Muhammad nao e senao

Mensageiro; de fato, outros

Mensageiros passaram, antes dele,

Entao, se ele morrer ou for morto,

tomareis atras, virando os calcan-

hares? E quern torna atras, virando

os calcanhares, em nada prejudicara

a Allah, E Allah recompensara os

agradecidos.

145. E nao e admissive! que

uma pessoa morra senao com a

0^ J^J^' ^_y~J>j^+J*J

- IS

(1) O lermo dtas se re fere aos momenlos de vitoria e derrota. na vida, que e alternada

de prosperidade e adversidade.

(2) Lileralmente: "... enquanto nao sabe Deus. ainda, os que lutarao. entre vos. e nao

sabe, ainda. os que serao pacientes?' Estilisticamente, quando sc diz que Deus "nao

sabe
fr

a!go> na verdade. quer-se dizer que este algo nem existe.
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permissao dc Allah. E prcscricao

fix a. E a quern deseja a retribuicao

da vida terrena, conceder-lhe-emos

algo desta; e a quem dcscja a

retribuicao da Derradeira Vida,

conceder-lhe-emos algo desta, E
rccompcnsaremos os agradecidos.

146. E quantos profetas houve,

junto dos quais numerosos devotos

combateram! E nao se desanimaram,

pclo que os alcancara, no caminho

de Allah, ncm fraquejaram nem se

humilharam, - E Allah ama os

perseverantes -

147. E seu dito nao foi senao

dizerem: "Senhor nosso! Perdoa-

nos os delitos e os excesses em
nossa conduta, E torna-nos firmes

os passos e socorre-nos contra o

povo rencgador da Fe."

148. Entao, Allah concedeu-lhes

a retribuicao da vida terrena e a

aprazivel retribuicao da Derradeira

Vida, E Allah ama os benfeitores,

149.6 \6s que credes! Se

obedeceis aos que renegam a Fe\

elcs vos farao tomar atras, virando

os calcanhares: entao, tornar-vos-

eis perdedores,

150. Mas Allah e vosso Protetor.

E Ele e 0 Melhor dos socorredores.

151. Lan^aremos o terror no

coracao dos que renegam a Fe, por

it ^ .

j- } -- -- < „ i * * ^ ^

_3
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haverem associado a Allah o
(IJ

de

que Ele nao fez descer comprova^ao

alguma, E sua morada sera o Fogo<

E que execrave 1 a moradia dos

injustos!

152. E, com efeito, Allah confir-

mou Sua promessa para convosco,

quando, com Sua permissao, vos

os trucidastes. Assim foi, ate que,

quando vos acovardastes e disputas-

tes acerca da ordem*
2
\ e desobede-

cestes, depois de Ele vos fazer ver

o
{3)

que amaveis, fostes derrotados,

Houve, dentre vos quern desejassc

a vida terrena e houve, dentre vos,

quern desejasse a Derradeira Vida,

Em seguida, Ele desviou-vos

deles
(4)

,
para por-vos a prova. E,

com efeito, Ele vos indultou. E Allah

e Obsequioso para com os crentes.

153. Lembrai-vos de quando vos

afastaveis, fugindo, sem atentardes

para ninguem, enquanto o Mensa-

geiro vos convocava por tras de

vos; entao, Ele vos retribuiu

angustia por angustia, pelo que

causastes ao Profeta, e para que

^J_Jjty^J 1J ^_L^>J-L_*^ i wis-

(') O: aquilo, ou sqa.. os idolos.

(2) a ordem dada pel a Profeta Muhammad aos ftecheiros, para que permancccssetn

na mon lan ha, a cspreita do inimigo, e protegeeem o exerulo, Na iminencia de

vUon a dos moslimcs, estes flecheiros comecaram a polcmi/ar <i ordem dada.

Muitos deles, em desobediencia, desceram a montanha, a cata dos espolios,

abrSndo T com isso, uma brecha no exSrctto, por onde, depoia, entrou vitorioso o

inimigo

(3) 0: aquilo, a vitoria.

(4) Deles: dos idolatras.
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vos nao entristcccsscis com o que

havieis perdido nem com o que vos

havia alcangado. E Allah, do que

fazieis, e Conhecedor.

154- Em seguida, Ele fez descer

sobre vos, apos a angiistia,

scguran^a: um sono que encobriu

uma facpao de vos, enquanto uma
outra fac^ao, com efeito, se preoc-

upava com si mesma, conjeturando,

invcridicamente, acerca de Allah,

conjeturas do tempo da

ignorancia
(!)

. Diziami 'Temos nos

algo
£2)

da detcrmina^ao?" Dize,

Muhammad: "For ccrto, toda

determinate e de Allah. " Eles

escondem, nas almas, o que te nao

manifeslam. Dizcm:
4t

Se tivessemos

algo da determina^ao, nao haven a-

mos sido mortos, aqui." Dize: "Se

estivesseis em vossas casas, em
verdade, aqueles, a quern foi

prescrita a morte, em combate,

haveriam saido ao encontro de seu

local de morte." E isso, para que

Allah pusesse a prova o que havia

em vossos peitos e para que vos

purgasse o que havia nos cora^oes,

E Allah, do inlimo dos peitos, e

Onisciente.

155, For certo, aqueles, dentre

vos, que voltaram as costas, no dia

*
+ 1

' " < * > * }YV

0) Tempo da lgnorancia: o pcriodo, anterior ao IslSo. na Peninsula Arabica,

(2) "frifluircmos nos nas decisoes da batatha?"
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cm que se depararam as duas

hostes, e Sata, apenas, que fe-los

incorrer em erro, por a]go que

cometeram, E, com efcito, Allah

indultou-os. Por certo, Allah c

Perdoador, Clemente,

156*6 vos que credes! Nao

sejais como os que renegam a Fe e

dizem de seus irmaos, quando

percorrem a terra ou sao mortos,

cm combate; "Se houvessem ficado

eonosco, nao haveriam morrido

nem haveriam sido mortos' \ Allah

fez disso um mutivo dc aflicao nos

scus coracoes, E Allah da a vida e

da a morte. E Allah, do que fazeis,

c Qnividente,

157. E, cm verdade, se fordes

mortos, no caminho de Allah, ou se

morrerdes, perdao e misericordia

de Allah serao melhores que tudo

quanto elcs juntarem.

158. E, em verdade, se morrerdes

ou fordes mortos, em combate, a

Allah sercis rcunidos,

159. E, por uma misericordia de

Allah, tu, Muhammad, te tornaste

docil para elcs. E, se houvesses

sido rispido e duro de coracao, eles

se haveriam debandado de teu

redor. Entao, indulta-os e implora

perdao para eles e consulta-os

sobre a decisao, E, se decidires

algo, confia em Allah, Por certo,

- ^ -K titA ' ,Sf,

' > -
— -

jpj^*
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Allah ama os confiantes nEle,

160. Se Allah vos socorre, nao

tercis vencedor algum, E, se lile

vos desampara, quern, apos dElc,

vos socorrera? F que em Allah,

entao, confiem os crentes!

161. E nao e admissive! que um
profcta defraude

(I)
algo. E quern

defrauda vira, no Dia da Ressur-

reigao, com o que defraudou. Em
seguida, cada alma sera compensada

com o que logrou: e eles nao

sofrerao injustice

162. Entao, sera que quern

segue o agrado dc Allah e como
quern incorre em ira de Allah? E a

morada deste sera a Geena; e que

execravel destino!

163. Eles estao em escaloes

junto de Allah. E Allah, do que

fazem, e Onividente.

1 64. Com efeito, Allah fez merce

aos crentes, quando Ihes enviou um
Mensageiro, vindo deles, o qual

recita Seus versiculos, para eles, e

os dignifica e lhes ensina o Livro
(2)

e a Sabedoria. E, por ccrto, antes,

estavam em evidente descaminho.

( 1) Este verskulo fbi revelado logo apos a Batalha dc Badr, quando, na distri bui^ilo

dos espoltos, se deu por falta de um pedaco de lecido dc vcludo vcrmclho, que um
dos hipocritas presented afirmou haver sido tirado pclo Profeta. Dai a frase: "Nao e

concebivd que o Profeta defraude algo, ocultando-o para si, na parti] ha dos

cspolios".

(2) 0 Livro: o Alcorao
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1 65. Que cousa! Quando uma
dcsgraca vos alcancou, e que, com
efeito. vos infligistcs, cm dobro, ao

inimigo, dissestes: "De onde vcm
isso?" Dize:

£i

Isso vem de vos

mesmos' ]T Por certo, Allah, sobrc

tudas as cousas, e Qnipotente."

166. E o que vos alcancou, no dia

cm que se deparaiam as duas hostes,

foi com a pcrmissao de Allah, e

para que Ele soubesse dos crenles,

167. E para que Ele soubesse

dos hipoerilas. E a estes foi dito:

"Vinde combater no caminho de

Allah ou defender-nos do inimigo.
11

Disseram; "Se soubessemos que

haveria eombatc, scguir-vos-iamos."

Eles estavam, nesse dia, mais

proximos da renegacao da Fc que

da crenca. Eles dizem com as bocas

o que nao ha nos coracoes. E Allah

e bem Sabedor do que ocultam.

168. Sao aqueles que, ausent-

ando-sc do combate, disseram de

scus irmaos martires:
u
Se eles nos

houvessem obedecido, nao haveriam

sido morlos." Dize, Muhammad;
"Afastai, entao, de vos a morte, se

sois veridicos."

HJjl

(0 Na Batalha Badr h anterior, a Batalha de Uhud, percceram 70 homens do exert: ito

inimigo do Islao, e 80 foram aprisionados, Quando, na Batalha de Uhud, os

moslimes tambem perderam 70 homens, lasti maram a lernvel desgraca e nao se

conformaram com a derrota. Este vcrsiculo eselarece-os das causas desta derrota.

antes alribuidas a desobediencia deles ao Profeta, do que a vunlade de Deus. Cf.

IH 152 n2.
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169. E nao suponhas que os que

foram mortos no caminho de Allah

estejam mortos; ao contrario, estao

vivos, junk) de seu Senhor, e por

Elc sustentados,

170. Jubilosos com o que Allah

Ihcs concedeu de Seu favor, E
exultam pelos que, deixados atras

deles, ainda se lhes nao ajuntaram:

exultam, ainda. por nada haver

que temer por eles, e eles nao se

entristcccrao,

171. Exultam por gra^a de Allah

e por Seu favor, e porque Allah nao

faz perder o premio dos crentcs,

172. Daqueles que atenderam a

Allah e ao Mensageiro, apos o

sofrimento que os alca^ara^ } - ha

para os que, dentre eles. bem-

fizeram e foram piedosos magnifico

premio -

173. Daqueles aos quais alguns

homens (2)
disseram: 'Tor certo, o

povo^
3)

inimigo, com efeito, reuniu

hostcs contra vos. Entao, receai-

os.
1
* E isso acrescentou-lhes fe, e

disseram: "Basta-nos Allah! E que

Excelente Patrono!"

(1) Logo apos a derroia dos moslimes, tia Ratal ha de U hud. Abu Suiian, chefedc

Quraich da hoste inimiga, ameacou o Profeta e seus seguidores de que iria re vi da-

les em combate, no ano seguinle, desafio que os seguidores de Muhammad
aceitaram, mesmo abaiidos que estavam, pela presente derroia.

(2) Trata-se, entre outros, de Nucaim Ibn Masscud A] Achja^T. porta-voz de Abu

Sufi an. Chefe do Quraich e grande inimigo do Profeta.

W A hoste liderada por Abu Sufi an.
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174* Entao, tornaram, com graca

de Allah e favor, nao os tocando

mal algum; e seguiram o agrado de

Allah, E Allah e Possuidor de

magnffico favor.

175, Eis Sata; apenas ele vos faz

temer seus aliados. Entao, nao os

temais, e temei-Me, se sois crentes.

176, E que te nao entristecam,

Muhammad, os que se apressam

para a rcnegacao da Fe. For certo,

eles em nada prejudicarao a Allah.

Allah deseja nao fazer-Ihes quinhao

algum, na Derradeira Vida« E terao

formidavel castigo.

177, Por certo, os que compraram

a renegacao da Fe pclo preco da

Fe em nada prejudicarao a Allah. E
terao doloroso castigo.

178, E que os que renegam a Fe

nao suponham que o prazo que lhes

concedermos seja um bem para

eles mesmos. Apenas, concedemo-

Ihcs prazo, para se acrescentarem

em pecado, E terao aviltante castigo!

179, Nao e admissivel que Allah

deixe os crentes no estado em que

estais
(l

\ ate que Ele distinga o mau
do bom. E nao e admissivel que

Allah vos faca avistar o InvisiveL

Mas Allah elege, dentre Seus

Mensageiros, a quern quer. Entao,

^ Cjt \

0 Jd*£> 3xi

A » ft f \\<1 = CY\y* < H * K"

53? j^^'-^j^j'^L

U ) Ou .seja, no cstado em que sinceros e hipocritas se encontram mcsclados.
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crede em Allah e em Seus

Mensageiros: e, se crerdes e fordcs

piedosos, tereis magnifico premio,

180. E que os que sao avaros

com o que Allah lhcs concedeu de

Seu favor nao suponham que isso

lhes seja um bem; ao contrario,

isso lhes e um mal. No Dia da

Ressurreicao, estarao cingidos, ao

pescoco, por aquilo a que sc

apegarem com avareza
(1)

. E de

Allah e a heranca dos ceus e da

terra. E Allah, do que fazeis, e

Conhecedor.

181. Com efeito, Allah ouviu o

dito dos que disseram: "Por certo,

Allah e pcbre, e nos somos ricos
f2)

!

,J

- Inscreveremos o que disseram, c

tarnbem sua desarrazoada matanca

de profetas. E diremos: "Experi-

mental o castigo da Qucima!

182. "Isso, pelo que vossas

maos anteciparam!" E porque Allah

nao e injusto com os servos —

183. Sao eles os que disseram:

"Por certo, Allah recomendou-nos

.r.5

iii sJjSjJ*^5^^ O--1 tiff a

(0 Conforms; a trad ieSo islamica, os bens amealhados pelo avaro serao

transformados, no Dia do Jmzo, em enorme serpente, que Ihe cingira o pesco^o, a

guisa de colar c o picara, da cabeca aos pes, repetindo-lhe, incessantemente: "sou

tua riqueza, sou tens tesouros".

(2) Ao ser revelado o vcrsiculo 245 do capitulo [I. que diz: "Para quern empresta um

bom emprestimo a Deus. Ele Iho multiplieara muiias vc/cs", alguns judeus

haveriam dito a Muhammad que Deus deveria ser bem pobre, pois, do contrario,

nao necessitaria pedir emprcstimo a ningucm. Hm resposta a esta ironica

observacSo, foi rcvelado o prcsente versiculo
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que nao cressemos em Mensageiro

algum, ate que cstc nos fizesse vir

uma oferenda que fosse consumida

pelo fogo
(l)

," Dize, Muhammad:
"Mensageiros, antes de mim, com
efeito, ehegaram-vos com as

evidencias e com o que havieis

dito. Entao
;
por que os matastes, se

sois veridicos?"

184. E, se eles te desmentem,

outros Mcnsageiros, antes de ti, com
efeito, foram desmentidos. Eles

chegaram com as evidencias e com
os Salmos e com o Livro

Luminoso(2
\

185. Cada alma experimental a

morte, E, apenas, no Dia da Ressur-

rei9ao h sere is compensados com
vossos premios. Entao, quern for

distanciado do Fogo e introduzido

no Parafso, com efeito, triunfara. E a

vida terrena nao e senao gozo falaz,

186. Em verdade, sere is postos a

prova em vossas riquezas e em vos

mesmos; e, em verdade, ouvireis

muitas molcstias daquelcs
(3)

aos

quais, antes de vos, fora concedido

o Livro, e dos que idolatram > E, se

pacientardes e fordes piedosos, por

certo, isso e da firmeza indispen-

^y-'i
]

i %5 tit

(1
!&1 ^jtf

( 1 ) Versiculo dirigido aos judeus que cxigiam provas da veracidade de Muhammad,

como Mensageiro de Deus, segundo as contidas na Tora. Vide Levttieo JX 24 e

ReisXVIIl 38.

(2) O Livro Luminoso: que engloba todos os livros divines.

0) Daqueles: de judeus e crislaos.



3. SOratu AHmrSn Parte 4 120

save! em todas as resolucoes.

187. E quando Allah firmou

alian^a com aqueles a quern fora

concedido o Livro
(1)

: "Que vos o

torneis evidente, para o povo e nao

o oculteis"; entao, atiraram-no para

tras das costas e venderam-no por

infimo preco^. E que execravel o

pre^o pclo qual o venderam!

188. Nao suponhas que os que

jubilam com o que cometem e amam
ser louvados com o que nao fizcram,

nao os suponhas, pois, salvos do

castigo. E terao doloroso castigo!

189. E de Allah e a soberania

dos ceus e da terra. E Allah, sobre

todas as cousas, e Onipotente.

190. Por certo, na cria^ao dos

ceus e da terra, e na altemancia da

noite e do dia, ha sinais para os

dotados de discernimento,

191. Que se lembram de Allah,

estando de pe e assentados c

deitados
(3)

, e refletem na cria9ao

dos ceus e da terra e dizem: "Senhor

(1) o Livro: a Tora.

(2) Alusao aos sacerdotes judeus que se absliveram de ensinar a sua comunidade

todos os conhccimcntns da Lei de Deus. preservando muitos deles, para si

proprios, a fim de, com isso t estabelecer sua superioridade em rela^ao ao povo c,

assim, assegurar sua lideranva. Por este vj| prc^o, deixaram dc disseminar a

verdade do Livro.

0) E dever dos homens lembrarcm-sc dc Dcus a todo instante, c, mais intensamente,

ao rezarem Se, por circunstancias v arias, forem imped idos de fazer, normatmentc,

a oracao de pe, ser-lhes-a permilido fazerem-na sentados ou dcitados, on

simulando as rcvcr£ncias com mencios da cabe^a,
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nosso! Nao criaste tudo isto em!
vao. Glorificado sejas! Entao,

!

guarda-nos do castigo do Fogo;

192/
t

Senhor nosso! Por certo,

aquele que Tu fazes entrar no Fogo,

Tu, com efeito. o ignominias. E nao

ha para os injustos socorredorcs;

193. "Senhor nosso! Por certo,

ouvimos um pregador que pregava

a Fe, dizendo: 'Crede em vosso

Senhor!' E cremos. Senhor nosso!

Perdoa-nos, pois, os delitos e

remitonos as mas obras e leva-nos

a alma parajunto dos virtuosos;

194. "Senhor nosso! E concedc-

nos o que nos prometeste por meio

de Teus Mensageiros, e nao nos

ignominies, no Dia da Ressurrei^ao.

Por certo, Tu nao faltas a promessa,"

195. Entao, Seu senhor atendeu-

os, dizendo: "Por certo, nao faco

perder o labor de um laborioso,

entre vos, seja varao
(l)

ou varoa:

procedeis uns dos outros. Entao,

aos que emigraram e foram expulsos

de seus lares e foram molestados

em Meu caminho e combateram e

foram mortos em combate rcmir-

Ihes-ei as' mas obras, e fa-los-ei

entrar em Jardins, abaixo dos quais

correm os rios, como retribuicao

£ " J ^

^ £ & j > * i * ' ^

0) Esle versiculo foi revdado quando Umm Salamah, mulher do Profeta Muhammad,

Ihe confessou nao entender porque, no Akorao, nao foram menc ionad as as

mulhcrcs, assim como os hometis, quando trata das recompensas da llegira.
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de Allah. E junto dc Allah esta a

aprazfvel retribuicao.

196. Nao tc iluda, Muhammad,
a prosperidade, nas terras, dos que

renegam a Fe :

197. E gozo efemero. Em
seguida, sua morada sera a Geena,

E que execravel leito!

198. Mas os que temem a seu

Senhor terao Jardins, abaixo dos

quais correm os rios; nesses, serao

eternos, como hospcdagem de

Allah. E o que ha junto de Allah e

melhor para os virtuosos.

199. E, por certo, ha, dentre os

seguidores do Livro, os que

creem em Allah, e no que foi

descido para vos, e no que fora

descido para eles, sendo humildes

para com Allah, nao vendendo os

sinais de Allah por infimo prcco.

Esses terao seu premio junto de

seu Senhor. Por certo, Allah e

Destro no ajuste de contas.

200, 6 vos que credes! Pacientai

e perseverai na paciencia; e sede

constantes na vigilancia e temei a

Allah, na csperanca de serdes bem-

aventurados.

•0iUU
5 . ^ > *?

l

0) Este versiculo fbi dirigido aos que se deixavam seduzir pelas enganosas

apareneias. c aos que, nao se conformando com situacao prospera dos idolatras^

em suas andancas a cata de riquezas, indagaram do Pro tela por que eles, crentes,

nan gozavam dos mesmos privilegios, e se encontravam a mingua.

(2) Qu seja, os judeus e os cristaos.
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SURATU AN-NISSA ,(1)

A SURA DAS MULHERES

De Al Madlnah - 176 versiculos.

£m de Allah, O
Misericordioso, O Mlsericordiador.

1. 0 homens! Temei a vosso

Senhor. Que vos criou de uma so

pessoa e desta criou sua mulher \

e dc ambos espalhou pela terra

numerosos homcns e mulheres. E
temei a Allah, em nome de Quern

vos solicitais mutuamente, e rcs-

peitai os la^os consanguineos. Por

ccrto, Allah, de vos, e Observante.

2. E conccdci aos orfaos suas

riquezas e nao troqueis o maligno

pelo benigno, e nao dcvoreis suas

riquezas, junto com vossas

riquezas^ \ Por certo, isso e grande

crueldade.

0 C^jQfe

(1) An-Nissi : e a forma plural de imra'ah, que significa mulher, tx assim, se

denomina esla sura pela mencao rciterativa dessa palavra, desde os primeiros

versiculos, H o mais extenso do Alcorao, na analise de assuntos atinentcs as

mulheres, da infaneia, no easamento a matemidade, c as eleva a um nlvel, ate

enlao desconhecido. Alem disso. a sura trata da eslabilidade social dentro da

eomunidade islamica, ondc sao tratadas questoes de familia. cuidados com os

orfSos. prcscrvacao dos bens e da heranca, boa existencia familiar e social, c da

eslabilidade social fora da nacao islamica, quando orienia os moslimes sohrc a

Guerra Santa, os cuidados em com bate, o cumprimenio da oracao cm tempos de

guerra, efc.. Esta sura analisa, outrossirru assuntos relatives aos judeus, de maneira

geral, e a Jesus.

(2) Desconheeem-se, no Alcorao, as particularidades de como haja sido esse conjuge.

Alguns exegetas consideram que cssa mulher dc Adao foi criada da costela dele,

tal como se pode encontrar no Genesis II 18-25

0) O IslSo enfati/a a importancia dos cuidados dirigidos a crianca or fa, cujos bens

devem ser preservados, ate sua maioridadc. ocasiao cm que csta apt a a geri-los

convementcmentc.
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3. E, se temeis nao ser equit-

ativos para com os 6rfaos
(1

\ esposai

as que vos aprazam das mulheres t2)
:

sejam duas, tres ou qualm E se

temeis nao ser justos, esposai uma
so

?
ou contentai-vos com as escravas

que possuis^. Isso e mais adequado,

para que nao cometais injusti^a,

4. E coneedei as mulheres, no

casamcnto, suas saduqat
(4)

, como
dadiva. E, se clas vos cedem,

A*'

(1) Tanto este verskulo quanto o 127, dcsia mcsma sura, sc refcrem ao rcccio dc os

tutorcs se casarcm com meninas orris, e a recomenda^ao contida aqui e feita para

sanar urn ma], baslanle disseminado na Peninsula Arabiea, em epocas pre- islamicas,

e que consistia no habito de eles se casarem com orfas, ou faziam-nas casar com seus

filhos, a fim de assurmrem scus dotes maieriais c go/ arem de scus dotes fisicos. K,

por nao haver ninguem que intereedesse por elas, a injustice perpetrada por eles

eonlinuou impune, ate o ad ven to do Is 120, Oulra interpreiacSo, ligada a este

vcrsiculo, e de que haja sido dirigido aqueles homens que, receando comeler

mjusti^a com os orflos. preferiram evitar a tutor i a, mas se esquecendo de outra

injustica cometida: aquela con Ira suas proprias mulheres que, ale o [si So,

chegavam a um numero incontavel, e eram tratadas com severidade e desigualdade.

O Islao nao apenas Ihes lembra isso, mas os aconselha a reduzir o numero de

mulheres no matnmonio, para que elas possam ter garantidos todos seus direitos.

(2) Sabe-se que o povo arabe adotou, durante varies s^culos, a pohgamia. No passado,

foram inumeros os povos que a adotaram. Desde o Patriarca Abraao ate a vinda de

Cristo, o Vclho Testamento, por exemplo, apresenta inumeros passage ns da

exisleneia de vida conjugal poligamica. Fundamentalmente, a poligamia resultou

de do is fatores inexoraveis e incontornavcis do passado: 1 ,°) a mortal idade maior

do sexo masculino, pelas guerras; 2,°) o repudio dos orientals a instituicao

chamada prostitui^ao. 0 Islao foi a primeira religiao que limitou o numero de

esposas, no contexto poligarruco, impondo ires eondicoes ao homem: 1 °) nao

ultrapassar o numero de quatro esposas; 2 e
) nao ser injusto com nenhuma del as ; e

3,
D
) ser apto a sustenta-las equitativamente. Ao admitir esta modalidade

poligamica, o Jslao apenas eorrigiu uma situacao anarquica, que reinava no mundo
to do. ImpSs a justiea no mairimonio. a dm de garantir os direitos da mulher. algo

absolutamenre desconhecido na antiga pratica de contrair casamento ate com mais

de vinte mulheres, ao mesmo tempo.

(3) Se o homem nao se encontrar em eondicoes dc susicntar a mulher livre, pode

casar-se com uma escrava, ja que esta cxige menos despesas.

W SarJuqat, plural de ^nduq^h. que equivale ao mahr ou al faridah: ou seja, a

quanlia que o homem deve pagar a mulher, no ato do contrato matrimonial, como
dadiva. Cf. U 236 n2.
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vo )untariamente , a 1go destas,

desfrutai-o, com deleite e proveilo.

5. E nao concedais aos ineptos

vossas riquezas^, que Allah vos

fez por arrimo, e dai-lhes sustento

delas*
2

* e vesti-os, e dizei-lhes

palavras bondosas.

6* E ponde a prova os orfaos, ate

que atinjam o matrimonio; entao, se

percebeis neles maturidade.

entregai-lhes suas riquezas e nao

as devoreiSj com dissipacao e

presteza, antes de cles alcancarem

a maioridade. E qucm c rico, que

se abstenha dcssas riquezas. E
quern e pobre, que delas desfrute

algo convenientemente. E, quando

Ihes entregardes as riquezas, fazei-

o perante testcmunhas. E basta

Allah por Ajustador de contas'.

7. Ha para os homcns porcao do

que deixam os pais e os parentes. E

ha para as mulhcres porcao c3) do
jlyll^ v**^ ^l^ij Jj!£jS)

(0 Ap^sar dc o lslao garantir a iiberdade individual da gerencia dos propri os bens,

restringe-a, em delerminados casos, quando possa haver pcrigo dc corruptee

social, uomo c o caso dos ineptos, que a promo vein, quando esbanjam os propria*

bens, e dos defkienles mentais, c. por istc, incapacitation de participar, em termos

de igualdade, do exercicio de atividades normais.

(2) Suskntar e vestir os ineptos com o fruto da manipulac&o inteligente de suas riquezas

e nSo com os proprios bens, que devetn moslrar-se intatos, enquanto apMcados

(3) Antes do lslao, tanto a mulher quanto a crianca nao podiam herdar, e este

versiculo veio, para garanlir-lhes o segumte: a) a mulher, eomo o homcm, tcm

direito a parte da heranca; b) a distribuicao dos bens deve ser realizada sempre,

riSo importa o montante (antes do Isl^o, se se tratasse de pequena morita, em
concedida, apenas, ao filho), c) a heranca e urn dever desde que o morto deixe

hens: d) o parcntc proximo impede o aces so a heranca ao parente mais afastado; e)
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que deixam os pais c os parentes,

seja pouco ou muito. E por^ao

preceituada,

8, E, se os parentes nao herdei-

rosj e os orfaos c os ncccssitados

presenciam a divisao da hcran^a,

dai-lhes algo dela, e dizei-lhes

palavras bondosas,

9. E, que receiem pelos oriaos

os que, se deixarerru atras de si,

descendencia indefesa, com ela se

preocupam. Entao, que ternam a

Allah e que digam dito

apropriado
(1)

.

10, Por certo, os que devoram as

riquezas dos orfaos
?
injustamente,

apenas devoram fogo, para dentro

de seus ventres. E queimar-se-ao

em Fogo ardente.

11. Allah reeomenda-vos, acerca

da heran^a de vossos filhos; ao

homem, cota igual a de duas mul-

heres
(1
\ Entao, se forem mulheres,

duas ou acima de duas, terao dois

ter^os do que deixar o falecido. E,

se for uma, tera a metade, E aos

5 ^jJ^4^ J ^

'-'if

a partilha da heran^a deve abranger toda a especie de bens, seja de dinhciro ou n&o

(antes do Islao, so o filho hcrdava os outros bens, alern do dinheiro)

0) F adverte-neia aos lutores que. da mesma forma que receariam por sous proprius

filhos, se os deixassem indefesos, devem recear pelos lutelados. E, ao pai

agonizante, devemos aconselha-lo e sugerir-lhc o mclhor Para os filhos, que deixa,

nao se prevalecendo jamais da situacao para msuflaMhc idcias que os

prejudicassem.

(2) O I slao concede ao homem. na heraoca, o dobro que a mulhcr. assentado no

pressuposto de que aquele cabem responsabilidades maiores: as despesas com a

casa, a famllia, os filhos, alem do man r que concede as mulberes, ao casar-se
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ih

pais, a cada um deles, o sexto do

que deixar o falecido, se este tiver

filho, E
?
se nao tiver filho, e seus

pais o herdarem, a mae, o terco. E,

se tiver irmaos, a mae, o sexto. Isso

depois de exeeutado o testamento

que houvcr feito, ou de pagas as

dividas. Entre vossos pais e vossos

filhos, nao vos inteirais de quais

deles vos sao mais proximos em
beneficio. E preceito de Allah, Por

certo. Allah e Onisciente, Sabio.

12. E tereis a metade do que

vossas mulheres deixarem, se estas

nao tiverem filho. E, se tiverem

filho, a vos, o quarto do que deixa-

rem. Isso, depois de executado o

testamento que houverem feito, ou

de pagas as dividas, E terao elas o

quarto do que deixardes, se nao

tiverdes filho. E, se tiverdes filho,

a elas, o oitavo do que deixardes.

Isso, depois de executado o testa-

mento que houverdes feito, ou de

pagas as dividas. E, se houver

homem ou mulher com heranca e

em estado de kalalah
(2)

, e tiver um
irmao ou uma irma

(j)
, a cada um

deles o sexto, E, se forem mais que

isso, serao socios no terco, depois

^ A I, ^ ' * ^ r»> f

-S^J>li ^JUJJ (l^-gjj #

z.
— <£

J
h > <* **

i
*2 \

-*- •'AT*-

U) Ou scja. apos feitas as doa^oes e pagas us dividas, havera, ar. a parti lha do res Ian ic.

(2) Estado de kalSLah estado em que alguem, falcucndo, nao deixa ascendentes nem

desoendentes.

(3) i rata-se dos irmaos por parte dc mae. Quanto aos outros, seu caso e cstudado no

final desta sura.
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de executado o testamento que

houver sido feito, ou de pagas as

dividas, sem prejufzo de ninguem.

E rccomendacao de Allah. E Allah

e Onisciente, Clemente.

13. Esses sao os limites de Allah.

E a quern obedecc a Allah c a Scu

Mensageiro, Ele os fara entrar em
Jardins, abaixo dos quais correm

os rios; nesses, serao eternos. E
esse e o magmfico triunfo.

14. E a quern desobedece a Allah

e a Seu Mensageiro e transgride

Seus limites, Ele o fara entrar em
Fogo; nele, sera eterno, E tera

aviltante castigo.

15. E aquelas de vossas mulheres

que comctercm obsccnidadc
(1)

,

entao, fazei testemunhar contra elas

quatro de \6s. E
?
se o testemun-

harem
;

retende-as nas casas, ate

que a morte lhes leve a alma, ou

que Allah lhes trace um caminho^ \

16. E aqueles dois, dentre vos,

que a
(3) cometerem, entao, molestai-

os< E, se ambos se voltarem

arrependidos e se emendarem, dai-

Ihes de ombros. Por certo, Allah c

Remissorio, Misericordiador,

f -

/^jitJJ

U) Ou seja, cometer adulterio.

(2) A punicao s expressa neste versiculo, refere-se a prescrita, sumentc, na primeira

fast: do Islao, ja que to L ab-rogada. como se vera no initio da sura XXIV.

(3) Trata-se, an que parece, do adulterio cometido pclo homem c mulher solleiros,

cuja punicao [o\, igualmenie, ab-rugada, como a do versiculo anterior.
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17. Impcnde a Allah a remissao,

apenas, para os que fazcm o mal

por ignorancia, em seguida, logo

se voltam arrependidos; entao, a

esses Allah remitira. E Allah e

Onisciente, Sabio,

18. E a remissao nao e para os

que fazem mas obras ate que, no

momento em que a morte se

apresenta a um deles, diz: "Volto-

me arrcpendido, agora"; nem para

os que morrem, enquanto renega-

dores da Fe. Para esses, prepammos

doloroso castigo.

19. 6 vos que credes! Nao vos e

Hcito herdar as mulheres, contra a

vontade (1)
delas. E nao as impe^ais

de se casarem de novo, a fim de

que vos vades com algo que ja

lhes havieis concedido, exceto se

elas cometem evidente obscenidade,

E convivei com elas, convenientem-

ente. E, se as odiais, pacientai;

qui9a, odieis algo, em que Allah

faz existir um bem abundante,

20. E, se desejais substituir uma
esposa em lugar de outra, e haveis

concedido a uma delas um quintal

de ouro. nada tomeis deste. Toma-

0) Antes do Islao, a viuva podia ser herdada por parenles, de maneira que 0 herdeiro

podia casar-se com ela, sem precisar pagar-lhe a I mahr Podia, ainda, faze- la

casar-se com outrem t recebendo, deste modo h a quantia exigida. Ou podia impedi-

la de casar-sc com quern eta dcsejasse, ate" que ela Ihe pagasse 0 resgate de sua

herancA
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lo-feis, em sendo infamia e evidente

pecado?

21. E como o tomarieis, enquanto,

com efeito, vos unjstes um com o

outro, intimamentc, c clas firmaram

convosco solida alianca
(1 *?

22. E nao esposeis as mulheres

que vossos pais esposaram, exceto

se isso ja se consumou. Por eerto,

isso e obsccnidade e abominacao.

E que vil caminho!

23. E-vos proibido esposardes

vossas macs, e vossas filhas, e

vossas irmas, e vossas tias paternas

e vossas tias maternas, e as filhas

do irmao c as filhas da irma, e

vossas amas-de-leite, e vossas

irmas-de-leite, e as maes de vossas

mulheres, c vossas enteadas, que

estao em vossa protecao, filhas de

vossas mulheres, com as quais

consumais o casamento - e, se nao

have is consumado com elas, nao

ha culpa sobre vos - e as mulheres

de vossos filhos, procriados por vos;

e vos e proibido vos juntardes, em
matrimonii a duas irmas, exceto

se isso ja se consumou. Por certo,

Allah e Perdoador, Misericordiador.

3 eUllib'^

4 ^Sji^^J^i

U ) Ao cognominar o casamento de solida alianca, o Islclo elevou a uniao a um grau

dc dignidadc, jamais atingido anteriorme rite, afastando-o da ideia de contrato de

vend a, alugucl on cscravtdao, tao comum nos tempos pre - islamicos. Note-se que

a expressao solida alianca sugere que o casamento exige de ambos os conjuges

amor, dedicacao, carinho, que os unirao solidamenle.
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24. E vos e proibido esposardes

as muiheres casadas, exceto as

escravas que possuis . E presentao

de Allah para vos. E vos e Hcito,

alcm disso, buscardes muiheres

com vossas riquczas, para as

esposardes, e nao para cometerdes

adulterio. E, aquelas, com as quais

vos deleitardes, concedei-lhes seu

mahr(2} como direito preceituado,

E nao ha culpa sobre vos, pelo que

acordais, mutuamente, depois do

preceituado. Por certo, Allah c

Onisciente, Sabio.

25. E quern de vos nao pode,

pelas posses, esposar as crentes

livres, que ele tome mulher dentre

as jovens crentes que possuis, E
Allah e bem Sabedor de vossa fe\

Procedeis uns dos outros
(3)

, Entao,

esposai-as com a permissao de

scus amos, e concedei-lhes seu

mah/4
\ conven ientemente , sendo

elas castas, nao adiilteras e nao

tendo amantes, E, quando casadas,

se, entao, cometem obsccnidade,

caber-lhes-a a metade do castigo das

muiheres livres. Isso, para quern de

vos rccear o embaraco do adulterio.

E pacientardes vos e melhor. E

Allah e Perdoador, Misericordiador.

(1) Cf IV 3 n3.

(2) Cf. IV4n4.

(*) Ou seja, todos stio iguais, na sociedade islamica,

l
4 )Cf IV4n4.

f ^ * ****
1
***

rr'^'*'

SS^jLA a^o^J^\

i>eil\ Jp\i J^CUs
-:-»

.1

sqam escravos ou senhorcs
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26. Allah deseja tornar evidente,

para vos, o que nao sabeis, e guiar-

vos aos procedimentos dos que

foram antes dc vos, e voltar-se para

vos. E Allah c Oniscicntc, Sabio.

27. E Allah deseja voltar-se para

\6s; e os
(l)

que seguem a laseivia

desejam que vos desvieis. com
formidavel desviar.

28. Allah deseja aliviar-vos as

difieuldades E foi criado tragi I o

ser humano.

29.6 vos que credes! Nao

devoreis, ilicitamente, vossas

riquezas, entre vos, mas e licito

ex i stir comercio de comum acordo

entre vos. E nao vos mateis . Por

certo. Allah, para convosco, e

Misericordiador.

30. E a quern o faz, com agressao

e injustiqa, fa-lo-emos entrar no

Fogo. E isso, para Allah e facil.

31. Se evitais os grandes pecados,

de que sois coibidos, remir-vos-

emos as mas obras e far-vos-emos

entrar em entrada nobre,

32. E nao aneleis aquilo por que

1<

# ,j C

(0 Os: idOlatras, hipocritas cjudcus de Al MadTnah, que nao se ag radaram dc algumas

proibicoes relativas ao casamento nem dos preceitos akoranicos atinentes a

heranca das mulheres, das viuvus, etc.

(2) E nao vos mateis: os que devoram os bens alheios, ilieitamente, nao so causam a

ruina social, mas sua propria ruina. Ha os que interpretam como ordem contra o

homiddio e o suicidio.
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Allah preferiu alguns de vos a

outros (

. Ha, para os homens,

porcao do que logram, e ha, para

as mulheres, po^ao do que

logram. E pedi a Allah algo de Seu

favor. Por certo, Allah, de todas as

cousas, e Onisciente.

33. E, para cada um, fizemos

herdciros do que os pais e os

parentes deixam C2)
. E aqueles com

quern firmastes pacto, conccdci-

lhes sua porcao. Por certo, Allah,

de todas as cousas, e Testemunha.

34.0 s homcns tern autoridade

sobre as mulheres, pelo cjue Allah

preferiu alguns a outros* ~\ e pelo

que despendem de suas riquczas,

EntaOj as integras sao devotas,

custodian da honra, na ausencia

dos maridos, pelo que Allah as

custodiou. E aquelas de quern

temeis a desobediencia, exortai-as
?

pots, e abandonai-as no leito, e

batei-lhes
(4)

. Entao, sc clcs vos

i*15£==>\

Este versfculo alenta para a cquidadc social, puis convida os moslimes a nao tcrcm

inveja uns dos outros, porque Deus e Quern distribui o sustento, de acordo com

Sua sabedoria, que e onisciente. So Deus sabe o que beneflcia o homem e o que o

prejudice. Este verskulo relembra, tambem.. que as mulheres nao dcvem ter inveja

dos homens nem estes, destas C sali^nta que homcns e mulhcres sic iguais como

seres humanos e que as muiheres podem trabalhar para disso auferir ganho.

(2) Este versiculo vem para anular um costume, muito comum entre os arabes pre-

islam i cos, que consist! a cm constituir qualquer pessoa, fora da familii herdeira dos

bens de alguem, apos sua morte, seja pela amizade ou pelo companheinsmo que os

unis Com este versiculo. o Alcorao fez preserver os direitos dos herdeiros legitimes.

0) Enlenda-se a primazia do homem, na soeiedade mais propieiada pela fore a tlsica e

petos encargos de que e investido, do que pelo grau de honra.

(4) Rater suavemente, cuidando de nao atingir-lhes a face nem as partes sensiveis.
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obedecem, nao busqueis meio dc

importuna-las, Por certo, Allah e

Altissimo, Grande.

35. E, se temeis discordia entre

ambos, enviai-lhes um arbitro da

familia dele e um arbitro da familia

dela: se ambos desejam reconcilia-

cao, Allah estabclcccra a concordia

entre eles, Por certo, Allah e

Onisciente, Conhecedor.

36. E adorai a Allah e nada Lhe

associeis, E tende bcncvolencia

para com os pais e os parentes e os

orfaos e os necessitados c o vizinho

aparentado e o vizinho estranho e o

companheiro achegado e o lilho do

caminho^, e os escravos que

possuis. Por certo, Allah nao ama
qucm e presuncoso, arrogant e,

37. Os que sao avaros e ordenam

a avareza aos outros, e ocultam o

que Allah lhes conccdeu de Seu

favor. E preparamos, para os

rcnegadores da Fe, aviltante c&stigo.

38. E Allah nao ama os que

despendem suas riquczas, por

ostenta^ao, para sercm vistos

pelos outros, c nao creem em Allah

nem no Derradeiro Dia. E quern

tern Sata por acompanhante, que

vil acompanhante tem!

'1 C\J>

( 1 ) CI' II 177 til.
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39, R que lhes impenderia, se

cressem em Allah e no Derradeiro

Dia e despendessem do que Allah

lhes deu por sustcnto? E Allah

deles e Onisciente,

40* Por certo, Allah nao faz

injustice nem mesmo do peso de

um atomo. E se este c uma boa

acao, multiplica-la-a, e concedera,

de Sua parte, magmfico premio.

4LEntao, como cstarao, quando

trouxermos de cada comunidade

uma tcstemunha, e te trouxermos,

Muh ammad, por testemunha contra

esses?

42. Nesse dia, os que renegam a

Fe e desobedecem ao Mensageiro

almejarao ser tragados pela terra. E

nao poderao ocultar de Allah

conversacao alguma.

43. 0 vos que credes! Nao vos

aproximeis da oracao, enquanto

ebrios, ate que saibais o que dizcis,

nem mesmo enquanto junub^ —

exceto quando em viagem - ate

que vos banheis completamente, E,

se estais enfermos ou cm viagem,

ou se um de vos chega de onde se

fazem as nccessidades, ou se haveis

t 1

j5iifciSJ-k^^A

A palavra junub c dcrivada dc janabah, c quer di/er disianna. K cmpregada no

texto para designar o homem que, nao se havendo banhado logo apos emissao

seminal voluntana ou involunturia, deve permanecer dislanle dos lugares de

ora^ao. Nao pode rezar nem Icr o Akorao antes de sc banhar.
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tocado as mulheres
(!)

e nao

encontrais agua, dirigi-vos a uma
superficie pura, tocai-a com as

maos e ro^ai
(2)

as faces e os bragos,

a guisa de ablu^ao. Por cerlo,

Allah e Indulgente, Perdoador

44. Nao viste, Muhammad,
aquelcs aos quais fora conccdida

por^ao do Livro
1 J)

? Eles compram
o descaminho e desejam que vos

j

descaminheis do caminho reto.

45. E Allah e bem Sabedor de

vossos inimigos. E basta Allah por

Protetor, e basta Allah por Socor-

redor.

46. Dentre os que praticam o

judaismo, ha os que alteram o

sent!do das palavras dO Livro e

dizem; "Ouvimos e dcsobedcccmos^

e "Ouve, oxala nao ou^as." E
dizem: "RiTina^

4
*, deturpando a

verdade, com suas Hnguas, e

difamando a religiao. E, sc eles

dissessem:
i;Ouvimos e obedece-

4 H""

rib U-^

S^5£$ SSJhP<0j

(V) Tocar as mulhtres: copular. C> AlcorSo tcm, pur habile, re fen r-se a qucst5es

sexuais de mancira bem discrela e quase melaforizada.

(2) RocaL. a guisa ablucao: c traducao dc tayammum, que sign ilka "tocar com

as duas m^os qualquer superficie limpa, com aperias alguns residues de pa para,

cm scguida, com das, rocar as faces c os bracos, simulando 0 muvimento de

ablucao com agua". Kste versfculo encerra utn Icmbrcic a todos os moslimcs para

que nao sejam nunc a desatentos a nocao de asseio, antes dc fazcr suas oracocs,

tanto que nao encontrando agua para se lavarem, pele menos, devem lembrar-sc

da lavagem por meio de gestos simbdlicos.

(3) Do livro: da Tora

(4) ef. H 104 nl.
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mos" e "Ouve" e "Olha-nos", ser-

]hes-ia melhor e mais reto. Mas '

Allah os amaldicoou por sua

rcnegacao da Fe, E nao crerao,

exceto poucos.

47* 0 vos a quern foi concedido

o Livro ! Crede no que fizemos

deseer, confirmando o que esta

convoseo, antes que apaguemos

faces e as reduzamos a nucas
(2)

, ou
(3)

os"' amaldicocmos como
amaldicoa-mos as pessoas

transgressoras*
4

* do sabado, E a

ordem de Allah deve ser cumprida.

48. Por certo, Allah nao perdoa

que Lhe associem outra divindade,

e perdoa tudo o que for, afora isso,

a quem quer. E quern a associa a

Allah, com efeito, forjara formidavel

pecado.

49. Nao viste, Muhammad, os

que se pretendem dignos? Mas
Allah e Quem dignifica a quem
quer; e eles nao sofrerao injustica,

nem a minima que seja
(5)

.

50. Olha como forjam mentiras

acerca de Allah. E basta isso por

evidente pecado!

U) O Livro: a Tora.

(2) Ou seja, apagar as feicQcs, tornando-as planas como nunca.

(3) Os: os donos das faces tornadas rmcas.

(4) Cf. 11 65.

(5) Nem a minima que seja; (raduz a palavra arabe fatik que signitka a Snflma

pelicula que recobrc o caroco da tamara.
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51. Nao viste aqueles a quern

fora concedida porcao do Livro^l

Creem em A] Jibt e At -Taghut(2)
5
e

dizem dos que renegam a Fe:

''Esses sao os mais bem guiados,

no eaminho, que os que creem?"

52. Esses sao os que Allah

amaldicoou, E para quern Allah

amaldicoa, nao lhe encontraras

socorredor algum.

53* Tern eles porcao de sobera-

nia? Entao. nesse caso, dela nao

concederiam aos outros homens

um minimo que fosse
(

\

54, Ou invejam eles os homens
pelo que Allah Ihes eoncedeu de

Seu favor? E, com efeito, concedera-

mos o Livro e a Sabedoria a

familia dc Abraao; c conccdcramo-

Ihes magmfica sobcrania.

55, Entao, dentre eles, ha quern

nelet4)
creia e, dentre eles, ha que

dele se afaste. E basta a Geena por

fogo ardente,

56, Por certo, aos que renegam

Nossos sinais, fa-los-emos entrar

0 ) Do Livro: da Tora.

(2) Al jibt: tudo o que foi adorado, em iugar de Deus: idolos, videntes ou feittceiros:

quanto a ALTaghOt {cf LJ 256 n2)

0 ) Nem um minimo que fosse: traduz a palavra arabe naqTr. que c um minusculo

sinal na superftdc do caroeo datamara.

(4) Nele: o pronome podc referir-se so ao Livro, citado no vursfculo anterior, ou ao

Profeta Muhammad. Neste caso, o versiculo faz alusao aos judeus
1
entre os quais

uns creem no Profcta c outros o renegam.
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em bogo. Cada vez que suas peles

se consumirem, troca-las-emos por

outras peles, para que experi-

mentem o castigo. Por certo, Allah

e Todo-Poderoso
?
Sabio.

57. E aos que creem e fazem as

boas obras, fa-los-emos entrar cm
Jardins, abaixo dos quais correm

os rios; nesses, serao eternos, para

todo o sempre. Ncsses, terao

mulheres puras, E fa-los-emos

entrar em sombra sombrosa.

58. Por certo, Allah vos ordena

que restituais os depositos a seus

donos. B, quando julgardes entre os

homens, que julgueis com justica.

Por certo, quao excelente e isso. a

que Allah vos exorta! Por certo,

Allah e Gniouvinte, Onividente.

59. 6 vos que credes! Obedecei

a Allah e obedecei ao Mensageiro

e as autoridades
(l

\ dentre vos. E,

se disputais por algo, levai-o a

Allah e ao Mensageiro, se sois

crentes em Allah e no Derradeiro

Dia. Isso e melhor e mais belo, em
interpreta^ao.

60. Nao viste, Muhammad.
aqueles

(2j que prctendem crer no

que foi descido para ti, e no que

( 1) Este versiculo e fundamcnto primeiro da conslitui^ao do estado islamico c

dctcrmina a base da religi ao e da disciplina politica.

(2) Aqueles: referenda aos hipocritas, mas de modu aparenlc c nao efctivo.
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fora descido antes de ti? Desejam

recorrer ao julgamento de At-

Taghut(1)

3
enquanto, com efcito,

foram ordenados a renega-lo, E Sata

deseja descaminha~los, com
profundo deseaminho.

61, E, quando sc lhes diz: '"Vinde

ao que Allah fez descer, e ao

Mensageiro*', tu ves os hipocritas

se afastarem de ti, decididamentc.

62, Entao, como estarao, quando

uma desgra9a os alcan^ar, pelo que

suas maos anteciparam? Em
seguida, chegarao ati, jurando por

Allah: "Nao descjamos senao

benevolencia e Concordia."

63, Esses, Allah sabc o que ha

em seus cora^oes; entao, da-lhes

de ombros, mas exorta-os e dize-

lhes as almas dito convencente.

64, E nao enviamos Mensageiro

algum senao para ser obedecido,

com a permissao dc Allah, li, se

eles, quando foram injustos com si

mesmos, chegassem a ti e

implorassem perdao a Allah, e se o

Mensageiro implorasse perdao para

clcs, haveriam encontrado a Allah

Remissorio, Misericordiadon

65, Entao, por teu Senhor! Nao
ererao; ate que te tomem por

\
>+ -

\ .u-j

0

^ J!

(U Ct". I] 256 ri2.



4. Suratu An-NissS' Parte 5 141

arbitro das dissensoes entre eles,

em seguida, nao encontrem, em si

mesmoSj constrangimento no que

julgaste, e ate que sc submetam,

completamente,

66. E, se Nos Ihes houvessemos

presenter "Matai-vos" ou "Sai de

vossos lares", nao o haveriam

feito, exceto poucos dclcs
(1)

. E, se

houvessem feito aquilo a que

foram exortados, haver-lhes-ia sido

melhor e tornar-se-lhes-ia mais

firme a cren^a,

67. E, nesse caso, haver-Ihes

-

iamos concedido, de Nossa parte,

magmfico premio

68. E have-los-iamos guiado a

uma senda reta,

69. E quern obedece a Allah e

ao Mensageiro, esses estarao com
os que Allah agracia: os Profetas c

os veracissimos e os martires e os

integros. E que belos companheiros

esses!

70. Esse e o favor de Allah, e

basta Allah por Onisciente.

71.6 vos que credes! Tomai

vossas precaucoes e sai a campo,

em pequenos grupos ou sai todos

juntos.

t J
f -r

J c

J1
\ \S

V,

S e
* t * 3 4 * M ^ *

(0 Se os hipocritas nSo aceitarem o sacriflcio de seus pequenos inter esses, seguindo o

que Deus revelou, nao havera esperan^a de que aceilenn sacriflcio maior. E apenas

poucos deles crcrao em Deus.
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72. E, por certo, ha, denlrc vos,

quern procrastine o combate. Entao,

se uma desgraca vos alcanna, diz:

"Com efeito, Allah agraciou-me por

nao haver estado com eles presented

73. E, se um favor de Allah vos

alcanca, diz, como se nao houvesse

afeicao entre vos e ele: "Quern

dera houvesse estado com eles,

entao, haveria eu triunfado, com
magmfico triunfoP

74. Entao, que combatam no

caminho de Allah os que vendem a

vida terrena pel a Derradeira Vida.

E a quern combate no caminho de

Allah, e e morto ou vence, concedes

lhc-emos magnifico premio.

75. E por que razao nao

combateis no caminho de Allah e

pela salvacao dos indefesos,

dentre os homens e as mulheres e

as criancas, os quais dizem;

"Scnhor nosso! Faze-nos sair desta

cidade, cujos habitantes sao

injustos
(1)

; c faze-nos, de Tua

parte, um protetor e faze-nos, de

Tua parte, um socorredor"?

76. Os que creem combatem no

caminho de Allah, e os que renegam

a Fc combatem no caminho de

^w^lLLi a sy* j A^JjJ ^N^-O dr^J

\\ ..a\

[VtO I1^3

( U Trata-se da suplica dos mdefesos^ que abracaram o Isiao c ficaram em Makkah pois

n&o tmham possibilidade alguma de defender-se, menos ainda de emigrar para A

I

Madinah, com o Profeta e seus seguidores.
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Al -Taghut
(l)

. Entao, comhatei os

aliados de Sata. Por certo, a insidia

de Sata e fragil.

77. Nao vistc, Muhammad,
aqueles aos quais foi dito: "Detende

vossas maos1
e cumpn a oracao

concedei az-zakah c

?
7?

Entao,

quando Ihcs foi prescrito o

combate, eis urn grupo deles que

receou os homens com o mcsmo
receio que de Allah, on com mais

vecmente receio, c disseram:

"Senhor nosso! For que nos

prescreveste o combate? Que,
antes, nos houvesses concedido

prazo, ate um termo proximo."

Dize:
LtO gozo da vida terrena e

infimo. E a Derradeira Vida e

melhor, para quern e piedoso, e

nao sofrereis injustica, nem a

minima que seja \

78* Onde quer que estejais, a

morte atingir-vos-a, ainda que

estejais cm elevadas torres, H
3
se

algo de bom os alcanca, dizem:

"Isso e da parte de Allah"; e, se

algo de mau os alcanca, dizem:

"Isso e de tL" Dize: "Tudo e de

(OCf. II 256 n2.

(2) Detende vossas maos: nao combatais Antes da Hegira, os moslimes empenharam-

se em com bale contra os idolatras, mas fbram imped Idas de fazc-lo. pclo Profcta

So depois de emigrarem para Al Mad in ah, apos a Hegira, e que reccrheram

permissao de combate.

(3) CL II 43 n4.

(
4

) Cf. IV 49 n5.
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Allah," Mas per que razao este

povo quase nao entende conver-

sa^ao alguma?

79, 0 que quer de bom que te

alcance e de Allah, e o que quer de

mau que te alcance e de ti mesmo.

E te enviamos, Muhammad, como
Mensagciro para a humanidade. E
basta Allah por Testemunha,

80, Quern obedece ao Mensa-

geiro, com efeito, obedece a Allah.

E quern volta as costas, nao te

enviamos, sobre eles, por custodio.

8L E dizem: "Obediential", e,

quando sc rctiram de tua presenca,

uma fac£ao deles maquina, a noite,

outra cousa que o que disseste. Mas
Allah escreve o que maquinam.

Entao, dashes de ombros e confia

cm Allah, E basta Allah por Patrono.

82. E nao ponderam eles o

Alcorao? E, fosse vindo de outro

que Allah, encontrariam nele muitas

discrepancias.

83. E, quando algum assunto de

seguran^a ou medo lhes chega,

divulgam-no. E, se eles o levassem

ao Mensageiro e as autoridades

entre eles, os que o desvendam, por

meio desses
cl?

sabe-lo-iam. E. nao

(0 E em epoca dc combate que tod a a cspccie de boalos surge, suscitando ora o

animu ora o desanimo, en I re os comb ate rites. Aproveitando-se disso, os hipocritas,

scm medir consequent as, divulgavam-nos. mesmo sabendo-os fatsos. Kste
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fora o favor de Allah para convosco

e Sua misericordia, haverieis, exccto

poucos, seguido a Sata.

84. Entao, combate no caminho

de Allah; tu nao es responsavel

senao por ti mesmo. E incita os

crentes ao combate. Quica, Allah

dctcnha a furia dos que renegam a

Fe. E Allah e mais Veemente na

furia e mais Veemente no tormento.

85, Quern intercede, com boa

intercessao, tera porcao dela. E quern

intercede, com ma intercessao, tera

partilha dela. E Allah, sobre todas

as cousas, e Preponderante.

86* E, se fordes saudados com
uma saudacao, saudai com outra

melhor, ou retribui-a
(1)

. Por certo,

Allah, de todas as cousas, c

Ajustador de contas.

87. Allah, nao existe deus senao

Elc! Em verdade, Ele vos juntara no

indubitavel Dia da Ressurreigao. E
quern mais vcridico que Allah em
dize-lo?

88. E por que razao vos dividis

em dois grupos, no tocante aos

versfcuto adverte aos propagadores de boalos que os submetam ao Prof eta c as

auto ridad es, para que Ihes seja esclarecida a veracidade e, com is so, nao sejam os

combate rites importunados.

(1) A saudacao usual cntrc os moslimes, e 'as-salamu alaikum ",
rque a paz seja

sobre vos", 0 vers Ecu lo convida os maslimes a corresponderem a esta saudacao

com outra mais afavel ainda:
MC
alaikum as-salSmu wa rahmatu allahi wa

barak&tuh", "que sobre vos seja a paz, e a miserieordia de Deus e Sua bencao".
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hipocritas
(,)

,
cnquanto Allah os fez

decair pelo que cometeram? Desejais

guiar a quern Allah descaminhou?

E para quern Allah descaminha,

jamais, encontraras caminho*

89. Eles almejam que renegueis

a Fe come eles a renegam, e, assim

sercis iguais. Entao, nao tomeis,

dentre eles, aliados, ate que

emigrem, no caminho de Allah. E,

se voltaren! as costas, apanhai-os e

matai-os, onde quer que os

encontreis. E nao tomeis, dentre

eles, aliado nem socorredor.

90. Exceto os que se vincularem

com um povo cntre o qual e vos

exista alianca, ou os que chegarem

a vos com os peitos constritos por

combater-vos ou por combater seu

povo. E, se Allah quisesse, haver-

Ihes-ia dado poder sobre vos, e

eles vos haveriam combatido.

Entao, se se aparlarem de vos e

nao mais vos combaterem e vos

lancarem a paz. Allah nao vos fara

caminho algum contra eles,

91. Encontrareis outros que

desejam estar em seguran^a, em
relapao a vos, e em seguranga, em
relacao a seu povc/

2>
. Cada vez que

{ ^ ' * fitsJ *• ' *.

if "J ^ s j ^ ^ >

0) Este vcrsiculo st: refers aos hipocritas que, ja havendo abraipado o Islao, ainda

apoiavam os inunigos dos moslimes, deixando confusos a estes ultimos, que nao

sab iam se deveriam ou nao combatc-los.

(2) De um lado t ganhando a confian^a dos moslimes, pela adesao do Islao, c dc outm
a conflan^a de seu povo, pela pcrmanoncia nu de^cren^a.
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C s^,

forcm levados a sedi^ao^
1 1 pela

idolatria, nela. fa-los-ao decair,

Entao, se nao sc apartam de vos,

ncm vos lan9am a paz, nem detem

as proprias maos, apanhai-os e

matai-os, onde quer que os acheis.

E, contra esses, damo-vos evidente

autoridade.

92. E nao e admissivel que um
crcnte mate a outro create, exceto

se por engano. E quern mata um
crente por engano, entao, que ele

se alforrie um escravo crente e

cntregue indenizacao^ a sua

familia a menos que esta a

dispense, por caridade, E, se a

vitima e de um povo inimigo de

vos, c e crente, que se alforrie um
escravo crente. E, se e de um povo,

cntre o qual e vos cxista alian^a,

que se entregue a sua familia

indeniza^ao e se alforrie um
escravo crente. E quern nao

encontra recursos, que jejue, por

dois meses scguidos, como volta

arrependida para Allah. E Allah e

Onisciente, Sabio.

93. E quern mata um crente,

intencionalmente, sua recompensa

sera a Geena; nela sera eterno, e

^ "7-

^ ^^ z. -z

( 0 Ou seja, cada vez que forcm levados ou a desordem da gucrra contra os moslirnes,

ou a apo stasia.

(2) Kssa indeniza^ao e vatida, contonne a tradi^ao arabe, em ccm camclos, ou o pre<;o

eorrcspondente a eles. Nao os havendo, valcrao outras especies animals, em

quantidades determinadas.
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Allah irar-Se-a contra ele, e

amaldicoa-lo-a e preparar-lhe-a

formidavel castigo,

94.0 vos que credes ! Quando
percorrerdes o caminho de Allah^

1

-,

certificai-vos da situa^ao* e nao

digais aquele que vos dirige a

saudagao do Islao: "Nao e crente",

buscando com isso, os efemeros

bens da vida terrena
(2)

,
pois, junto

de Allah, ha muitos ganhos^.

Assim, ereis, antes
(4
\ e Allah fez-

vos merce do Islao, Entao,

certificai-vos. Por certo, Allah, do

que fazeis, e Conhecedor,

95. Nao se igualam os ausentes

do combate, dentre os crcntes nao

invalidos, e os lutadorcs no caminho

dc Allah, com suas riquezas e com
si mesmos, Allah prefere os

lutadores, com suas riquezas e com
si mesmos, aos ausentes, dando-

i t

-
\

0 ) Ou seja,
,h

se fordes combatcr pela causa dc Dcus".

(2) Nos primordios do TslSo, o sinal de reconhecimento dc urn moslim para outro era o

cumprimcnto "as-salamu
c
alaikum", "que a paz seja sobrc v6s

rr

. llouve ocasides,

porem, em que alguns combatentes moslimes tiveram duvidas acerca de quern

assim os saudava, e term inavam por matado, para ficar-lhe com os espolios Kstc

versieuto foi revelado. cntao, para impedir a matanca indiscriminada, oriunda da

falta de clareza desta identificacao moslirm

Q) A palavra ganhos traduz maghanim. que sigmflca espotios. O versiculo adverte o

c rente de que jamais deve matar so para aproximar-se dos espolios da vitima, os

quais nada sao diante das recompensas oferecidas por Dcus,

(4) Este versiculo lembra os moslimes de que, no imcio do Islao. quando cram

perseguidos pelos inimigos, o unieo sinal de reconhecimenio entrc eles, quando

em combate na senda de Dcus. era a saudacao islamica. Agora, agraciados com o

IslSo, fortes c poderosos, devem acatar esta saudacao vinda de quern quer que seja,

como sinal de sua crenca.
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lhes um cscalao acinta destes E a

ambos Allah promete a mais bela

recompensa. E Allah prefere os

lutadores aos ausentes, dando-lhes

magnifico prcmio:

96, Escaloes concedidos por Ele,

e perdao e misericordia. E Allah c

Perdoador, Misericordiador.

97* Pot certo. aqueles que foram

injustos com si mesmo, os anjos

lhes levarao as almas, dizendo:

"Em que situa^ao estaveis?" dirao:

"Estavamos indefesos na terra."

Os anjos dirao: "A terra de Allah

nao era bastante ampla, para, nela,

emigrardes?" Entao, a morada dcsses

sera a Geena. E que vil destino!

98. Exceto os indefesos, dentre os

homens e as mulheres e as crian^as,

que nao tern meios de emigrar e

nao se guiam a caminho algum,

99. Entao, a esses, quica, Allah

os indulte. E Allah e Indulgente,

Perdoador.

100. E quern emigra, no caminho

de Allah, encontrara, na terra,

bastante abrigo - aviltante para o

inimigo - e prospcridade. E quern

sai de sua casa, emigrando para

Allah e seu Mensageiro^, em
scguida a morte atinge-o, com
cfeito, impendera a Allah seu

^^/^'^^v?Is^i'
1

—
.

. j

( ' ) Para a cidade de Deus e de Seu Mensageiro; A! Madinah.
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premie E Allah e Pedoador,

Misericordiador

10L E, quando percorrerdes a

terra, nao havera culpa sobre vos,

em abreviardes as oracoes, se

temeis que os que renegam a Fe vos

provem. Por certo, os renegadores

da Fe sao-vos inimigos declarados.

102. E, quando estiveres,

Muhammad, com eles, e lhes

celebrares a oracao, que uma fac^ao

deles ore contigo e tome suas armas;

entao, ao terminar a prosternacao,

que a outra faccao esteja atras de

vos, E que esta outra faceao, que

nao orou, venha c ore, contigo, e

que tome suas precaupoes e suas

armas, Os que renegam a Fe

almejariam que desatentasseis de

vossas armas e de vossos pertences;

entao, atacar-vos-iam
3
de uma so

vez. E nao havera culpa sobre vos,

cm deixardes de lado vossas armas,

sc sois molcstados pela chuva ou

estais enfermos. E tomai vossas

precau^oes. Por certo* Allah

preparou para os renegadores da

Fe aviltante castigo.

103, E, quando houverdes encer-

rado a oracao, lembrai-vos de

Allah, estando de pe ou assentados

ou deitados. E. quando estiverdes

em seguranca, cumpri a ora^ao, Por

certo, a oracao, para os crentes, e

prescri^ao com tempos marcados.

a/„^t y*.*Aa*
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104. E nao vos dcsanimeis, na

busca do povo inimigo: se estais

sofrendo, eles, tanibcm. sofrem

como vos sofreis, enquanto vos

esperais de Allah o que eles nao

esperam, E Allah e Onisciente,

Sabio,

105. Por certo, fizemos descer,

para ti, Muhammad, o Livro com
a Verdade, a fim de que julgucs,

entre os homens. conforme o que

Allah te fez ver, E nao sejas I

ill

defensor dos traidores .

106. E implora perdao a Allah,

Por certo, Allah e Perdoador,

Misericordiador.

107. E nao discutas acerca dos

que se traem a si mesmos, Por certo,

Allah nao ama quern e traidor,

pecadon

108. Eles sc escondem dos

homens, e nao se escondem de

Allah, enquanto Ele esta em sua

companhia, quando maquinam, a

noite, o que Lhe nao agrada do dito.

E Allah esta, sempre, abarcando o

que fazem.

'f . #

(0 Conla~$e que, cm tempos de Muhammad, certo arabc, dc nome Bachir ou Abu

Tacmah Ibn Ubairiq, havendo roubado uma armada ra, ocuhou-a na casa dc urn

judeu. Quando a dono, dando por falta dela, a deseobriu, imcdiatamente Bachir

jurartdo inocencia, acusou 0 judeu de hav£-]a roubado. Hntao, a tribo Banu Zafar, a

que BachTr pertencia, dirigiu-se ale 0 Prof eta, pcdindo-lhc que intercedesse por

elc. Por desconhecer a verdade dos fatos. 0 Profcta 0 aceitou e, quando cstava

prcstcs a defende-lo, foi revelado este- vcrsiculo, revelando-lhe a verdade.
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109. Ei-vos que discutis acerca

deles, na vida terrena, mas quern

discutira, com Allah, acerca deles,

no Dia da Ressurrei^ao, ou quern

sera sobre eles patrono?

110. E quem faz um mal ou e

injusto com si mesmo, em seguida,

implora perdao a Allah, encontrara

a Allah Perdoador, Misericordiador.

111. E quem cornete um pecado,

o cometera, apenas, em prejuizo de

si mesmo. E Allah e Onisciente,

Sabio.

112. E quem comctc erro ou

pecado, em seguida, o atira sobre

um inocentc, com efeito, carregar-

se-a de infamia e evidente pecado,

113. E, nao fora o favor de Allah

para contigo, e Sua misericordia,

haveria uma fac$ao dclcs
(l)

intcntando dcscaminhaMe. Mas nao

descaminhariam senao a si mesmo

s

e em nada te prejudicariam, E
Allah fez descer, sobre ti, o Livro

e a Sabedoria e ensinou-te o que

nao sabias. E o favor de Allah para

contigo e imenso,

11 4* Nada de bem ha em muitas

de suas confidencias, exceto nas de

quem ordena caridadc ou algo

conveniente ou reconciliacao entre

0 1 Deles dos hipocritas
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as pessoas. E a quern o laz, cm busca

de agrado de Allah, N6s conceder-

lhe-emos magnifico premio,

1 15. E a quern discorda do

Mensagciro, apos haver-se tornado

cvidcnte, para ele, a direita

dire^ao, e segue caminho outro que

o dos crentes, abandona - 1o-emos no

caminho que escolheu
(1)

e fa-lo-

emos entrar na Geena. E que vil

destino!

116. Por ccrto, Allah nao perdoa

que Lhe associem outra divindade,

e perdoa tudo o que for, afora isso,

a quem quer. E quern a associa a

Allah, com efeito, se descaminhara,

com profundo descaminhar.

117. Nao invocam, alem dElc,

senao divindades femininas, e nao

invocam senao um rebelde Sata!

118. Allah amaldigoou-o . E ele

disse: "Certamente, tomarei uma
porgao preceituada de Teus servos-

119.
4i

E, certamente, descaminha-

los-ci c fa-los-ei nutrir vas

esperangas e ordenar-lhes-ei que

cortem as orelhas dos animais de

rebanho e ordenar-lhes-ei que

liste versiculo foi revelado, quando Bachir ou Abu Ta mah fugiu de A] Madman, e

sc juntou aos idolatras, mostrando-se hostit ao Profeta e aos moslimes

(2) AlusSo aos hahitos supersttciosos dos arabes prc-islamicos dc cortarcm a orclha da

femea do camelo, logo apos cla ter tido cinco ou dcz crias, e de a ofcrcccrcm a seas

idolos. Alem disso, a partir dai. 0 animal nao devia mais ser usado para qualquer

servi^o que fosse. Com respeito as aeep^des da palavra rebanho. Vide V] nl

.
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desfigurem a criacao de Allah." E
qucm toma Sata por aliado, cm vez

de Allah, com efeito, se perdera

com evidente pcrdicao.

120. Ele lhes faz promessas e

fa-los nutrir vas esperancas. E Sata

nao lhes promete senao falacias.

121. Esses, sua morada sera a

Geena, e eles nao encontrarao desta

fugida alguma,

122. E aos que creem e fazem as

boas obras, fa-los-emos entrar em
Jardins, abaixo dos quais correm

os rios; nesses, scrao etcmos, para

todo o scmprc. Essa c, dcveras, a

promessa dc Allah. E quern mais

veridico que Allah, em dito?

123. A recompensa nao depende

de vossos desejos nem dos dcsejos

dos seguidores do Livro. Quern

faz mal, com ele sera rccompensado,

e nao encontrara, para si, alem de

Allah, protetor nem socorredor,

124. E quern faz as boas obras,

varao ou varoa, enquanto crente,

esses entrarao no Paraiso c nao
I

sofrerao injustica
1
a minima que

seja
[2)

1 25, E quern melhor, em religiao,

que aquele que entrega sua face a

f- --: „

1 ^ ^

,

( ' ) Referenda aos judeus e cristaos.

(2>Cf. IV 53 n3.
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Allah
(l)

3
enquanto benfeitor, e

segue a cren£a de Abraao,

monote i sta sincero? E Allah tomou

Abraao por amigo.

126. E de Allah e o que ha nos

ceus e o que ha na terra. E Allah esta,

scmpre. abarcando todas as cousas.

127. E eonsultam-te, Muham-
mad, sobre as mulhercs. Dize:

''Allah vos instrui a respeito delas -

e lembrai-vos do que se recita, para

vos, no Livro
(2)

, sobre as mulheres

orfas as quais nao concede! s o que

Ihes e preceilo
(3)

,
enquanto

tencionais esposa-las - e a respeito

das criancas indefesas; e vos ordcna

cuidar dos orfaos com equidade. E
o que quer que facais de bom, por

certo, Allah e, disso, Onisciente,

128. E, se uma mulher teme de

seu marido rejeicao ou indiferen^a,

nao havera culpa sobre ambos, se

se reconciliam com uma recon-

ciliacao. E o reconciliar-se c melhor.

E a mesquinhez esta, scmpre,

presente nas almas. E, se bem-

fizerdcs e fordes piedosos, por certo,

Allah, do que fazeis, e Conhecedor.

129. E nao podcrcis ser justos

com vossas mulheres, ainda que

sejais zelosos disso. E nao vos

* + ,•* ^

7-1

& ft

(l)Cf II 112 nl.

(-) No Livro; no Alconio.

(3) Vide IV 4 n4.
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desvieis, com total desviar, de

nenhuma delas, entao, a deixarieis

como que suspensa
U}

, E, sc vos

emendais e sois piedosos, por certo,

Allah c Pcrdoador, Miscricordiador.

130. E, se ambos se separam,

Allah enriquecera a cada um deles

de Sua munificencia. E Allah e

Munificcnle, Sabio.

13LE de Allah e o que ha nos

ceus e o que ha na terra. E. com
efeito, recomendamos aqueles, aos

quais fora conccdido o Livro
{2)

,

antes de vos, e a vos, que temais a

Allah, E, se renegais a Fe, por

certo, de Allah e o que ha nos ecus

e o que ha na terra, E Allah e

Bastante a Si Mesmo, Louvavel.

132. E de Allah e o que ha nos

ceus e o que ha na terra; e basta

Allah por Patrono.

133. Se Ele quisesse, far-vos-ia

ir. 6 humanos, e faria vir outros, em
vosso lugar! E Allah, sobre isso, e

Onipotente.

134. Quern deseja a retribui^ao

da vida terrena, saiba que e junto

de Allah, esta a retribui^ao da vida

terrena e da Derradeira Vida. E
Allah c Oniouvinte, Onividente.

0) Ou scja, no estado em que, abandonada pelo marido, n&o c considerada casada

com ele nem dele divorciada.

(2) O Livro: a Tora e o Kvangelho.
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135-6 vos que credes! Sede

cunstantcs na equanimidade, teste-

munhando por Allah, ainda que

contra vos mesmos, ou contra os

pais c os parcntes, Quer se tratc de

rico ou pobre, Allah tera prioridade

sobre ambos. Entao, nao sigais as

paixoes, para serdes justos. E, sc

dcturpais o testemunho ou dais dc

ombros, por certo, Allah, do que

fazeis, e Conhecedor,

136.0 vos que credes! Crede

em Allah e em Seu Mensageiro e

no Livro que Ele fez descer sobre

Seu Mensageiro, e no Livro que

Ele fizera descer antes. E quern

renega a Allah e a Seus anjos e a

Seus Livro s e a Seus Mensageiros

e ao Derradeiro Dia
T
com efeito,

descaminhar-se-a com profundo

descaminhar*

137. Por certo, aos que creram,

depois renegaram a Fe, em seguida,

creram, depois renegaram a Fe, em
seguida, acrescentaram-se cm
rcncgaQao

tl}
da Fe, nao e

admissivel que Allah os perdoe

ncm os guic a caminho algum.

138. Alvissara aos hipocritas que

terao doloroso castigo,

139. Sao os que tomam por

aliados os renegadores da Fe, em

( 1 ) Referenda aos oportunistas que nao sao crentes convictor Crccm, apcnas, quando

!hes inleressa.
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vez dos creates. Buscarao junto

deles o poder? Entao, por certo,

todo o poder e de Allah.

140. E, com efeito* Fie fez descer,

sobie vos, no Livro
cl)

?
que, quando

ouvirdcs os versiculos de Allah,

enquanto os infleis os rcnegam e

deles zombam, nao deveis sentar-

vos com eles, ate confabularem, em
outra conversacao* Senao, serieis

iguais a eles. Por certo, Allah juntara

os hipocritas e os rencgadorcs da

Fe, na Geena, a todos eles,

141. Os que espreitam o que
ocorrera para vos; entao, se

obtendes uma conquista vinda de

Allah, dizem: "Nao estavamos

convosco?" E 5 se ha para os

Tcnegadores da Fe porcao da
conquista, dizem: "Nao vos

conduzimos e vos defendemos dos

crentes?" Entao, Allah julgara,

cntre vos, no Dia da Ressurreicao.

E Allah nao fara aos rcnegadores

da Fe caminho, para triunfarem
sobre os crentes.

142. Por certo, os hipocritas

procuram enganar a Allah, mas Ele

e quern os engana. E, quando se

lcvantam para a oracao, levantam-

se preguicosos - querem ser vistos

pelos outros, por ostcntacao, e

nao se lembram dc Allah, exceto

poucos —

jJ*XJ> JyilyJ 0^£*"U 0J*C&

est^j*L*^j^cico

cj^Jjfi\

( ') No Livro: no Alcorao, torn alusao ao versiculo 6K da VI sura.
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143, Hesitantes
(1)

nisso. Nao
cstao nern com cstcs nem com
aqueles. E para quem Allah

descaminha, jamais encontraras

caminho,

1 44. 0 vos que credes ! Nao
tomeis os renegadores da Fe por

aliados, em vez dos crentes.

Desejais dar a Allah comprovacao

evidente contra vos?

145. Por certo
;

os hipocritas

estarao nas camadas mais profundas

do Fogo - e, para eles, nao

encontraras socorrcdor algum -

146. Exceto os que se voltam

arrependidos e se emendam e se

agarram a Allah e sao sinceros

com Allah em sua devocao; entao,

esses estao com os crentes. E Allah

concedera aos crentes magnffico

premio.

147. Que faria Allah com vosso

castigo, se agradeccis c credes? E
Allah e Agradecido, Onisciente.

148. Allah nao ama a declara^ao

de maledicencia, exceto a de quem
sofre injustica. E Allah e

Oniouvinte, Onisciente.

149. Se mostrais um bem ou se

o escondeis, ou se indultais um
mal, por certo, Allah e Indulgente,

Onipotente.

0Oi^^'

3 i^^i-6'&^ii\ jU

(0 Diz respeito aos que nao estao nem com os idolatras nem com os crentes.
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150. Por certo, os que renegam

a Allah e a Scus Mensageiros, e

desejam fazer distincao entre Allah

e Seus Mensageiros, e dizem:

"Cremos em uns e renegamos a

outros", e desejam tomar, entre

isso, um caminho intermediaries

151. Esses sao os vcrdadeiros

renegadores da Fe. E, para os

renegadores da Fc, preparamos

aviltante castigo.

152- E aos que creem em Allah e

em Seus Mensageiros c nao fazem

distincao entre ncnhum deles, a

esses Allah lhes concedera scus

premios. E Allah e Perdoador,

Misericordiador.

153.0s seguidores do Livro

pedem-te que facas deseer sobre

eles um Livro do ceu. E
?
com efeito,

eles pediram a Moises prova maior

que essa, e disseram: "Faze-nos veri

a Allah, declaradamente." Entao, 0

'

raio apanhou-os, por sua mjusti^a.

Em seguida, tomaram 0 bezerro

por divindade. apos lhes haverem

chegado as evidencias; E indultamo-

los, por isso. E concedemos a

Moises evidente comprova^ao.

154. E elcvamos acima deles o

Monte*
l

\ por causa de sua alianpa,

e dissemo-lhes; "Entrai pela porta

. Tfi *T j

(0 On seja. Monte Sinai. Cf II 63 nl.
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da ridade, prostemando-vos"; e

dissemo-Ihes:
ltNao transgridais o

sabado"; e firmamos com eles

solida alianca.

155, Entao, amaldicoamo-los
:

por haverem desfeito sua alianca, e

renegado os sinais de Allah, e

matado, sem razao os profetas*
l)

, e

por havcrcm dito: "Nossos coracoes

estao encobertos
<2)r - Nao, mas

Allah selou-os
,
por sua renegacao

da Fe; entao, nao creem, exceto

poueos -

156* E por sua renegacao da Fe,

e por seu dito de formidavel

infamia
(3)

sobre Maria,

157. E por seu dito: "Por certo,

matamos o Messias, Jesus, Filho

de Maria, Mensageiro de Allah,"

Ora, eles nao o mataram nem o

crucificaram, mas isso lhes foi

simulado
(4
\ E, por certo, os que

discrepam a seu respeito estao em
duvida acerca disso* . Eles nao

tern ciencia alguma disso, senao

0 ^^ij^U&S £_M==v

(OCf. II 61 n2.

(2)Cf. II 88 n3.

0) Essa infamia constttuiria reacao dos judeus contra a propagac&u da nova crenca.

No motnento em que Jesus Cristo passou a pregar e a convo car a todos,

indistintamentc, para a verdadc crisis, os judeus en Ienderam isso como ameaca a

posicSo assurmda por ctcs c pclo Judaismo, na epoca. Em defesa, passaram a

difamar a mae de Jesus, chamando-a de adultera

(4) O lslao prega que nao foi Jesus crucificado, mas 0 foi, cm seu lugar, urn sosia.

(*) Alusao as divergencias nascidas da duvida dos crtstaos quanlo as eircunstand as da

morte de Jesus Cristo, 0 que prova que 0 proprio Cnstianismo nao tern certeza

absuluta a rcspeito.
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conjeturas, que segucm, E nao o

mataram, seguramente;

158. Mas, Allah ascendeu-o^

ate Ele. E Allah e Todo-Poderoso,

Sabio.

159. E nao ha ninguem dos

seguidorcs
(2)

do Livro que, antes

de morrer
(3
\ deixe de nele crer, E,

no Dia da Ressurreicao, ele
(4)

sera

testemunha contra eles,

160. Entao, por injustica dos que

praticam o judaismo, proibimo-lhes

cousas benignas, que lhcs cram

Hcitas; e por afastarem a muitos do

caminho dc Allah:

16LE por tomarem a usura,

enquanto foram coibidos disso*
5
*; e

por devorarem, ilicitamente, as

riquezas dos outros homens. E,

para os renegadores da Fe, dentre

eles, preparamos doloroso castigo.

162* Mas os que, dentre eles,

estao enraizados na ciencia e os

crentes creem no que foi descido

para ti e no que fora descido antes

(0 Embora entenda a ascensao eomo falo incontestivel. o Akorao nao oferece

maiores informacoes sobre isso.

(^) Ou seja, os judeus e os cristaos,

(3) Isso signifies que tan to os judeus quanta os eristaos acabarao accitando que Jesus,

tambem, e profela de Deus. Mas, quando tiverem consciencia disso, ja sera tarde

demais.

W Ele: Jesus,

(5) Vide L\odo XXII 25.
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de ti. E aos que cumprem a oracao

e aos que conceclein az-zakah
(l

, e

aos crentes em Allah e no

Dcrradciro Dia, a esses conce-

deremos magnifico premio,

163. Por certo, Nos te fizemos

revelacoes, Muhammad, como
fizemos a Noe c aos profetas,

depois dele. E fizemos revelacoes

a Abraao c a Ismacl, e a Isaque e a

Jaco* e as tribos e a Jesus, ea Joe

a Jonas, e a Aarao e a Salomao{2)
; e

concedemos os Salmos a DavL

164. E enviamos Mensageiros,

de que, com efeito, te fizemos

mencao, antes, e Mensageiros, de

que nao te fizemos mencao; - e

Allah falou a Moises efetivamente-

165. Mensageiros por alvissarei-

ros e admoestadores, para que nao

houvesse, da parte dos humanos,

argumenlacao diante de Allah,

apos a vinda dos Mensageiros. E
Allah e Todo-Poderoso, Sabio.

166. Mas Allah testemunha o

que fez descer para ti. Ele o fez

descer com Sua ciencia. E os

anjos, tambem, o testemunham, E
basta Allah por Testemunha!

551

0)Cf, 1143 n4.

(2) 0 que toma cvidctitc que o Mensageiro Muhammad nao chcgou com nova

religi&o, mas, sim, recebeu seus cnsinamcntos da mesma fonte, de onde receberam

Iados os mensageiros anteriores a ele, em difercntcs £pocas.
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167. Por certo, os que renegam a

Fe e afastam os hornens do caminho

de Allah, com efeito, descaminham-

se, com profundo descaminhan

168. Por certo, aos que renegam

a Fe e sao injustos, nao e

admissivel que Allah os perdoe

nem os guic a vereda alguma.

169. Exceto a vereda da Geena;

nela, serao eternos, para todo o

sempre. E isso, para Allah, e facil,

,170.6 humanos! Com efeito, o

Mensageiro chegou-vos com a

Verdade de vosso Senhor; entao.

crede: e-vos melhor. E, se renegais

a Fe, por certo, de Allah c o que ha

nos ceus e na terra. E Allah e

Onisciente, Sabio.

17LO seguidores
(1) do Livro!

Nao vos exeedais em vossa religiao,

e nao digais acerca de Allah senao

a verdade. 0 Messias, Jesus, filho

de Maria nao c senao o Mensageiro

de Allah e Seu Verbo, que Ele

lancou a Maria, e espirito vindo

dEle. Entao, crede em Allah e em
Seus Mensageiros, c nao digais:

"Trindade", Abstende-vos de dize-

lo: e-vos melhor, Apenas, Allah e

Deus Unico. Glorificado seja!

Como teria Ele um filho?! DEle e

o que ha nos ceus e o que ha na

^-'ujji^! ^^e&r J* L§J

G

i ? f » » J? }* «^ 1
|

i-' -

"A* ^."f /v./-*

U) Ou seja, os cristaos.
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terra. E basta Allah por Patrono!

172*0 Messias nao desdenhara

ser servo de Allah nem os anjos a

Ele achegados. E aos que desdenham

Sua adoracao e se ensoberbecem,

Ele os reunira, a todos, a Elc.

173. Entao, quanto aos que

creem e fazem as boas obras, Elc

os compensara, com seus premios,

c lhes acrescentara algo de Seu

favor. E, quanto aos que

desdenham Sua adoracao e se

ensoberbecem. Ele os castigara

com doioroso castigo, e nao

encontrarao, para si, alem de

Allah, proletor nem socorredor.

174.0 humanos! Com efeito,
1 1

1

chegou-vos uma provancx de

vosso Senhor, e fizemos descer,

para vos
;
evidente luz

(2)
,

175. Entao, quanto aos que

creem em Allah e a Ele sc

agarram, fa-los-a entrar em
misericordia, vinda dEle, e em
favor, e guia4os-a ate Ele. por uma
senda reta.

176, Consultam-te, Muhammad.
Dize: "Allah vos instrui sobre al-

kaialah
(3)

. Se urn homcm moire, nao

>JSJj>^Jt^^yS Ol^ril^ 1
!

0 WSljt&j«fl^ Dfftf

( 0 Ou sejci, u Mensagciro Muhammad

(2) Ou seja, o Alcorao

(3) cf. IV 12 n2,
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tendo filho nem pai
?
e tendo irma

(3)

?

a csta, a metade do que ele deixar E
ele a herdara, se ela nao tern filho. E,

se sao duas irmas, a elas os dois

tergos do que ele deixar. E, se sao

irmaos, homens c mulheres, ao

varao, uma cota igual a dc duas

varoas. Allah toma evidente, para

vos, Suas leis, para que vos nao

descaminheis. E Allah, de todas as

cousas. c Onisciente,

- '

*
' - - i, ' .

( 1
) Trata-sc dc irma

:
on meia - irma por parte de pai, Cf. IV 12 n3
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SL'RATU AL-MA[ TDAH {1)

A SURA DA MESA PROVIDA

De Al MadTnah - 120 versiculos.

Em name de Allah O
Misericordioso. O Misericordiador.

1.6 vos que credes! Scdc fieis

aos compromises. E-vos licilo o

animal dos rebanhos
(2
\ exceto o

que se recilu
(3>

,
para vos, c nao

torneis lfcita a caca, enquanlo

estais hurum{4
\ Por certo, Allah

decide o que deseja.

0 ^iip^

(0 Al Ma idah: a mesa ou o alimento, nela colocado Fsta palavra podc ligar-sc a

duas origens; a) ao verba mad a, movimenlar-se, ja que a mesa, primitivamente, se

movimertlava sob o peso dc alimentns. ou b) ao verbo madahu. dar algo a alguem.

da mesma forma que a mesa oferece alimento ao comensal. Denomina-se. assim,

esta sura, pela mencao dessa palavra, no versieuto 112, onde se alude, pcla

primeira vez. no Alcorao. a mesa provida, solicilada pclos diseipulos dc Jesus a

Deus. Nota-se, alias, que o AlcorSo e o unieo dos livros divinos que relata a

historia de a] ma" idah. Sao dois os escopos essenciais desta sura: a) tncitar os

crentcs a eumprircm seus pactos, tanto com Deus quanto com o proximo, e b)

rccriminar os scguidores do Livro, por haverem rompido sua alianca com Deus

Alem disso. relembra que os judeus alteraram as palavras da Tora e que os crist&os

renegaram a verdadeira Fe, ao ailrm arem ser Jesus Cristo ill ho de Deus. Faz

alusao a Cairn e Abel, para podcr demonstrar o traco dc agressividade exislente na

natureza humana Fsta sura e categorica na execucao do homiridio, do roubo, do

ass a I to vtolcnto e na proibicao do atcool, dos jogos de azar, etc Faz. ainda,

referenda as norm as testamentarias. easo ocorra mortc de alguem que cstcja em
viagem, e relembra, tlnalmcnte, os milagres de Jesus, sem deixar de expressar o

repudio pelos que o tomararru tamberm por Deus. adorando-o.

(2) Trata-se dos eamelos, vacuns e ovinos.

(3) Cf. II 173 n3.

urum: plural de harflm, que equivale a muhrirn, ambos adjetivos relaeionados

ao peregrino em estado de devocao c purificacSo e que. chegando, em

peregrin acifo, ao territorio sagrado de Makkah, deve obedecer a cert as proibicoes,

tais como: o uso de trajes com costura, uma vez que so Ihe e permit ido eobrir-se

com dois panos (toalha, lencol, etc), um para a parte superior e outro para a parti:

inferior do corpo; o corte do eabelo, o barb ear -sc, a eaca. Tod as estas praticas,

somenlc Ihe scrao permitidas, apos o termino de todos os ritos da Peregrinacao.
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2.-6 vos que credes! Nao
profaneis os ritos

( de Allah, nem o

mes sagrado
(2
\ nem os animais em

oferenda, nem as guirlandas
(3)

; c

nao importuneis os que se estao

dirigindo a Casa Sagrada, buseando

favor de seu Senhor e agrado. - E,

quando nao mais estiverdes hurum,

caeai. - E que o odio para com um
povo (

\ por haver-vos afastado da

Mesquita Sagrada, nao vos induza a

agredir, E ajudai-vos, mutuamente,

na bondade e na piedade. E nao vos

ajudeis no pecado e na agressao, E
temei a Allah- Por certo, Allah e

Veemente na punicao. -

r

3. E-vos proibido o animal

encontrado morto e o sangue e a

came de porco e o que e imolado

com a invocacao de outro nome que

o de Allah; e o animal estrangulado

e o que e morto por espancamento

e por queda e por chifradas e o que

a fcra devora, parcialmente -

exceto se o imolais*" - e o que e

imolado sobre as pedras levantadas,

£aj ki^l^J V}fyS\)

0) ritos de Deus compreendem, entre outros, a chamada a oracao, a oracao

coletiva, a oracao nas sextas-feiras s a peregrinaciio e a abstencilo do alcooL da

came de porco, dos jogos de azar, etc..

(2) Cf. II 194 n2

(3) tra costume, entre os arabes, cingirem, com co lares de arvores de Makkah, o

pesco90 dos animais destinados a oferenda, como meio de distingui-los do furto,

agressao ou mutilacao, pais e proibicao divina que tais animais sej am pro fanad05

(4) Alusao aos Quraich, que proibiram 0 Pro Tela e seus seguidores de fa^erem

peregrinacao 110 dia de Al Hudaybiyah, no sexto ano de Hegira*

(5) Se estes animais mencionados s^o apanhados, ainda, cam vida, e. em seguida,

imolados, serao considerados lidtus para alimctrto.



5. Suratu Al-Msfdah Parte 6 169

cm nome dos idolos; c e-vos

proibido que adivinheis o destino

por mcio de varinhas da sorte
(1}

.

Isso e perversidade, - Iloje, os que

renegam a Fc se desesperam de

aniquilar vossa religiao. Entao,

nao os rcceeis, e receai-Me.

Hoje(2)
, eu inteirei vossa religiao,

para vos, c complete i Minha grapa

para convosco e agradei-Me do

Islao como religiao para vos, -

1

Entao, quern e impelido pela fome i

a alimentar-se do que e proibido,

sem intuito de pecar, por certo,

Allah e Perdoador, Misericordiador.

4, Perguntam-te, Muh ammad,
o que lhes e Hcito. Dize: "Sao-vos

licitas as cousas benignas e a presa

dos animals
?
ca^adores adestrados

(3

\

que ensinastes, conforme Allah

vos ensinou. Entao, comei do que,

para vos, eles retem, e mencionai

sobre isso o nome de Allah. E 4^ o'c^ii

0) Pratica pre-islamica que consistia na leitura de varinhas em forma de pequenas

flcchas, quando sc descjava fazcr importante cmprcondimento. como viagem,

riegocios. casamento, etc. Kstas varinhas cram guardad as na Kabbah e traziam

inscrito, ora "Deus me ordena", o que possibilitava o empreendimcnto; ora "Deus

me proibe", o que obstava; outran, ainda, nao traziam inscricao alguma, obrigando-

se, com isso, ao rcinirio do sorteio, para definir-sc o ato.

(2) Kste vcrsteulo to l rcvelado, no dia da Pcrcgnnacao da Ocsped id a, ou scja, no dia

da ultima pcrcgrinacSo Iciia pclo Pro Tela, anus de morrer. Isso ocorreu, logo

depois de os moslimes conquistarem Makkah e de ser eoncluida a Mensagem dc

Muhammad

animais adestrados a caca, como cjies, falcfies, panteras devem ser treinados a

obedecer seu dono e a trazer-lhe inlala a presa, do contrario esta se tornara

impropria para a alimentary. Assim, tambcm, deve-se mention ar o nome de

Deus, antes de aqueles screm soltos para sairem a caca.
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temei a Allah, Por certo, Allah e

Destro no ajuste de comas/*

5. Hojc, sao-vos licitas as cousas

benignas. E o alimento daqueles
,

aos quais fora concedido o Livro,

e-vos Hcito. E vosso alimento Ihes

e Hcito. E vos e Hcito esposardes

as castas entrc as crcntcs, e as

castas entre aqueles aos quais fora

concedido o Livro1

\ antes de vos,

quando lhcs conccdcrdcs seus

premios, mahr, sendo eastos, nao

adulteroSj e nao as tomando,

jamais, por amantes. E quern renega

a Ee, com efeito, anular-se-ao suas

obras, e estara, na Derradeira Vida,

cntrc os perdedores,

6. 6 vos que credes! Quando

vos levantardes para a ora^ao, lavai

as faces e as maos ate os cotovelos

— e, com as maos molhadas, ro^ai

as cabe^as e lavai os pes ate os

tornozelos, E, se estais junub
(3

\

punficai-vos. E, se estais enfcrmos

ou em viagem, ou se urn de vos

chega de onde se fazem as

necessidades, ou se haveis tocado

as mulhercs, e nao encontrais agua,

dirigi-vos a uma superficie pura
?

tocai-a com as maos e ro^ai as

4 > "1\ X<\ f

j^-bpg jjL^Jl

1

Ijj^j&il^

PS

(0 Daqueles: dos judeus e dos cristaos.

(2) O livro: a Tora c o kvangelho

(3) Cf.IV43nl.
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faces e os brakes, a guisa de

abIii£ao
n
\ Allah nao deseja fazer-

vos eonstrangimento algum, mas

deseja purificar-vos e completar

Sua gra^a para convosco, para

serdes agradecidos.

7* E lembrai-vos da gra^a de

Allah para convosco e de Sua

alian^aque firmou convosco, quando

dissestes: "Ouvimos c obedecemos
"

E tcmei a Allah. Por certo. Allah,

do intimo dos peitos, e Oniscicntc.

8, 6 vos que credos! Sede

constantes em scrvir a Allah, sendo

testemunhas com equanimidade. E
que o odio para com urn povo ( ]

nao vos induza a nao serdes justos,

Sedc justos: isso esta mais proximo

da piedade, E temei a Allah. Por

certo, Allah do que faze is, e

Conhecedor.

9* Allah promete aos que creem

e fazem as boas obras que terao

perdao e magnifico premio.

10, E os que renegam a Fe e

desmentem Nossos sinais, esses

sao os companheiros do Inferno.

r

11.0 vos que erodes! Lembrai-

vos da gra?a de Allah para convosco,

quando urn grupo{3)
intentou

0 ^jSt^^Lja

3

0)Cf. IV 43 P. 136 n2.

(2) Ou seja, para com os idolatras.

0) Um grupo; os Quraich.
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estender as maos contra vos, e Ele

lhe deteve as maos, afastando-as

de vos. E temei a Allah. E que us

crentes, entao, confiem em Allah.

12, E, com efeito, Allah firmou

a alian^a com os filhos de Israel*

e enviamos, dentre eles, doze

proccrcs
(2>

, E Allah disse: "For

certo, estou convosco. Em verdadc,

se cumpris a oraeao, e concede is
J- -It.

az-zakah , e credes em Meus
Mensageiros e os amparais, e

emprestais bom emprestimo a

Allah, remir-vos-ei as mas obras e

far-vos-ci entrar em Jardins,

abaixo dos quais correm os rios. E
quern de vos renega a Fc depols

disso, com efeito, descamin-har-se-

a do caminho certo,
1 '

13. Entao, por havercm desfcito

sua alianca, Nos amaldicoamo-los

e tornamo-lhes duros os cora^oes,

Alteram (4)
o sentido das palavras

do Livro e esquecem parte do que

lhes fora lembrado, E tu,

Muhammad, nao cessaras de

descobrir traicao da parte deles,

exceto de poucos, Entao, indulta-

os e tolcra-os. Por certo, Allah ama
os benfeitores.

-- * , . „ -- s

i y A. -Sic * > -v-

- 1j ^ j . - - j lit

Uli^j j^_^^=J

(0 Neste versiculo e nos segui rites, Deus rnostra aos c rentes o ncfasto flm dos que

rompcram o pacto com Dcus, para que n£o caiam no mcsmo erro.

(2) De cada tribe fbi designado um Mder, para observer o cumprimento do pacto feilo

por seu respective povo.

(3) Cf. II 43 n4.

(4) Cf II 79 n2.
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14- E com os que disseram:

"Somos eristaos", firmamos,

tambem, alianca. Mas eles

esqueceram parte do que lhes fora

lembrado. Entao, suscitamos, entre

eles, a inimizade e a aversao, ate o

Dia da Ressurreicao. E Allah

informa-los-a do que engenhavam.

15,0 seguidores do Livro!

Com efeito, Nosso Mensageiro

chegou-vos, para tornar evideme,

para vos, muito do que havieis

escondido do Livro
(2)

, e para abrir

mao de muito disso. Com efeito,

chegou-vos de Allah uma luz e

evidente Livro
;

16. Allah guia , com ele, os que

seguem Seu agrado aos caminhos

da paz; e fa-los sair, com Sua

permissao, das trevas para a Luz, e

guia-os a uma senda reta.

17. Com efeito, sao renegadores

da Fe os que dizem:
44
Por certo,

Allah e o Messias, Filho de Maria,"

Dize, Muhammad: "Entao, quern

poderia impedir algo de Allah, se

Ele desejasse aniquilar o Messias,

filho de Maria, e sua mae e aos que

estao na terra, a todos juntos?
1

' E
de Allah e a soberania dos ceus e

da terra e do que ha cntrc ambos.

( 1 ) Ou seja, os judeus e os crista^.

(2) Ou se j a, da Tora e do llvangdho

0) Evidente Livro; o Akorau.
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j
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Elc cria o que quer. E Allah, sobre

todas as cousas, e Onipotente,

18. E os judeus e os cristaos

dizem: "Somos os filhos de Allah e

Seus bem-amados." Dize: "Entao,

por que Ele vos castiga por vossos

delitos? Ao contrario, sois seres

humanos dentre os denials que Ele

criou. Ele perdoa a quern quer e

castiga a quern quer. E de Allah e a

soberania dos ceus e da terra e do

que ha entre ambos. E a Elc sera o

destino"

19.6 seguidorcs do Livro! Com
efeito, Nosso Mensageiro chegou-

vos para tornar evidenle, para vos,

a Verdade, apos um intcrregno de

Mensageiros, para que nao digais:

"Nao nos chegou alvissareiro nem
admocstador " Entao, de fato,

chegou-vos um alvissareiro e

admocstador. E Allah , sobre todas

as cousas, e Onipotente,

20, E lembra-lhcs, Muhammad,
de quando Moises disse a seu

povo: "6 meu povo! Lembrai-vos
(1)

da graca de Allah para convosco,

quando fez, entre vos, profetas e vos

fez reis, e concedeu-vos o que nao

concedera a nenhum dos mundos.

21.
Lt6 men povo! Entrai na terra

sagrada. que Allah vos prescreveu,

fir i i -X ^ ^

(1) Cf II 40 nl
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e nao volteis alras: tornar-vos-ieis,

pois, pcrdedorcs.
5 '

22. Eles disseram: "0 Moises
:

por certo, ha nela urn povo gigante,

e, por certo, nao entraremos nela^,

ate que del a sai'am, E
?

se del a

sairem, por certo, nela entraremos.

23. Dois homens (2 — dos que

temiam a Allah - aos quais Allah

agraciara disseram: "Entrai, pel a

porta, sobrcssaltando-os. Entao,

quando entrardes por el a, por certo,

sereis vencedores, E, em Allah,

entao, confiai, se sois crentes."

24. Eles disseram:
iL0 Moises!

Jamais entraremos nela, enquanto

nela permanecerem. Vai, entao, tu

e teu Senhor, e combatei. Por certo,

nos aqui ficaremos assentados."

25. Ele disse:
iL

Senhor meu! Por

certo, nao tcnho poder, scnao sobre

mim mesmo e sobre meu irmao*
3

*,

Entao, separa-nos do povo perverso."

26. Allah disse:
u
Entao, por

certo, ela lhes sera proibida por

quarenta anos, errando eles, na

terra. Entao, nao te aflijas com o

povo perverso/'

27. E, reciia, Muhammad, para

eles, com a verdade, a historia dos

*v -"
. ' ',

?
I ~ . I ",

*\ \ *> "ju< ^i^i

Si

© ^sit3u^jpJ1^^

U)a. II 58 n2.

(2) Ou sefa, Joshua e Caleb.

(3) Ou seja, Aarao.
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dois filhos de Adao (1)
,

quando

fizeram ambos oferenda a Allah, e

foi aceita a de urn deles, e nao foi

aceita a
f do outro, Disse este:

"Certamcnte, matar-te-ei," Disse

aquele: "Allah aceita, apenas, a

oferenda dos piedosos.

28. "Em verdade, se me estendes

a mao, para matar-me, nao te

estarei cstendendo a mao, para

mataMe. Por certo, eu temo a

Allah, O Senhor dos mundos,

29.
Lt

Por certo, eu desejo que tu

incorras em meu pccado e em teu

pecado: entao, seras dos compan-

heiros do fogo. E essa e a

reeompensa dos injustos."

30. E sua alma induziu-o a matar

o irmao; e matou-o, entao, tornou-

se dos perdedorcs.

31. E Allah enviou urn corvo.

que se pos a escavar a tcrra
(2)

,
para

fazc-lo vcr como acobertar o

cadaver de seu irmao. Disse ele:

"Ai de mim! Sou incapaz de ser

como este corvo e acobertar o

cadaver de meu irmao?" Entao,

tornou-se dos arrependidos,

32. Por causa disso, prescrevemos

aos filhos de Israel que quern mata

ml*]

^1

0) Dois filhos de Ad5o; Caim c Abel. Vide Genese IV.

(2) Ao ]ado do corvo, estava urn outro, morlo. Para enterra-lo s come?ou a escavar a terra

com o bico e as patas, cobrindo. totalmente, o corpo inerte Vide Al Jalalayn. p. 147.
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uma pessoa, sem que esta haja

matado outra ou semcado corrupcao

na terra, sera como se matasse

todos os homens. E quem lhe da a

vida sera como se desse a vida a

todos os homens. E, com efeito,

Nossos Mensageiros chegaram-lhes

com as evidencias; em seguida, por

certo, muitos deles, depois disso,

continuaram entregues a excessos,

na terra.

33. A recompensa dos que fazem

guerra a Allah e a Seu Mensageiro, e

se esforcam em semear a corrupcao

na terra, nao e senao serem mortos

ou serem crucificados ou terem

cortadas as maos e os pes, de lados

opostos
{l)

, ou serem banidos da

terra. Isso Ihes e ignommia, na

vida terrena, e, na Derradeira Vida,

terao formidavel castigo,

34. Exceto os que se voltam

arrependidos, antes que deles vos

aposseis. Entao. sabei que Allah c

Perdoador, Misericordiador.

35.0 vos que credos! Temci a

Allah e buscai os meios de chegar

a Ele; e lutai em Seu caminho, na

esperanca de serdes bem-

aventurados.

MS*£X^j li-fr u^U^

(I) Ha quatro modalidades de punicao de crimes e furtos pelas lei s islamieas; a morte.

para o homicidio; a crucificacao, para o homicida que, tambcm, assaha: a

decepacao da mao dirdta e do pe esquerdo para o que assalta e nao comet

e

homicidio; e o banimento, para o que ameaca assallar e matar, mas nao o faz.
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36. Por certo, os que renegam a

Fe, se tivessem tudo o que ha na

terra e mais outro tanto, para, com
isso, se resgatarem do castigo do

Dia da Ressurreicao, nada disso

lhes scria accito, E tcrao doloroso

castigo.

37. Eles desejarao sair do Fogo, e

dele nao sairao, E terao permanente

casligo.

38. E ao ladrao e a ladra, cortai-

lhes, a ambos, a mao (1

\ como
castigo do que cometeram, e como
exemplar tormento de Allah. E
Allah e Todo-Poderoso, Sabio,

39. E quern se volta arrependido,

depois de sua injustice e se emenda,

por ccrto, Allah Se voltara para

ele
?
remindo-o . Por certo

:
Allah e

Perdoador, Misericordiador.

40. Nao sabes que dc Allah c a

Soberania dos ceus e da terra? Ele

castiga a quern quer e perdoa a

quem quer, E Allah, sobre todas as

cousas, e Onipotente.

41. 6 Mensagciro! Nao te

entristecam aqueles que se apressam

para a renegacao da Fe, dentre os

que dizem com as proprias bocas:

$ j^) oiji \)j£===>ct^ ci

} jilJ^j JfS^
,]

'J

At**

> _

w * *

0) Co iiforme as leis islamica^ quando o ]adrao rouba, pela primeira vez. dderminado

valor, currespendente a '/« dc dinar (Cf. HI 75 ri3), corta-sc-lhe a mao direita: se

rcincidc, corta-se-lhe o pe esquerdo; e, sucessivamente, se contmuar a reincidir. a

mao esquerda e o pe direito.
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%4

Cremos'\ enquanto os proprios

cornices nao creem
(l)

. B, dentre os

que praticam o judaismo, ha os que

sempre dao ouvidos as mentiras c

sempre dao ouvidos a outra

coletividade
t2) que nao te chegou.

Elcs alteram o sentido das palavras,

Dizem: "Se isso vos e concedido,

aceitai-o e, se nao vos e concedido,

precatai-vos de aceita-lo/' E para

aquele, a quern Allah deseja sua

prova^ao, nada Ihe poderas fazer,

para protege-lo de Allah. Esses

sao aqueles cujos cora^oes Allah

nao deseja purificar. Terao. na vida

terrena, ignorm'nia e, terao, na

Dcrradeira Vida, form Idavel castigo.

42, Eles dao sempre ouvidos as

mentiras c sempre devoram o ganho

ilicito. Entao, se chegam a ti, julga

cntre eles, ou lhes da de ombros* E,

se lhes das de ombros, em nada

elcs poderao prejudicar-te, E, se

julgas, julga, cntre eles, com
equanimidade. Por eerto, Allah

ama os equanimes,

43, Mas como eles te tomam

por arbitro, enquanto tern a Tora,

\ s ^ ^ -tf ^ * * j * \i it

oyi^4^:ov^

( ' ) Alusao aos hipocrtlas.

(2) Referenda aos habitantes da comunidade judaica de Khaibar, da qual do is element os

cometeram adulterio, o que. segundo as kis judaicas, de-vena ser punido com

apedrejamento, ate a mortc. A comunidade, emrctanto, nao quis executar a pena c

enviou uma delegate da tribo de Quraizab m Prnfcta, a fim de Ihe inquirirem

sobre outra forma de punieSo O Profcta. por sua vez, confirmou que a punicao.

para aquele caso. era identica a da Tora, e que nada poderia fazer para alenua-la,
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em que ha o julgamento de Allah?

Em seguida, depois disso, voltam as

costas. E esses nao sao os crcntes.

44. Por cerlo, fizemos descer a

Tora; nela, ha orienta^ao e luz. Com
cla, os proielas, que se islamizaram,

julgavam aos que praticavam o

judaismo e, assim tambem. os rabis

e os sacerdotcs, porquc custodiavam

o Livro de Allah, e eram testemun-

has dele. Entao, nao rccecis os

homens, e receai-Me. E nao vendais

Mcus sinais por mfimo prefo. E
quern nao julga conforme o que

Allah fez descer, esses sao os

renegadores da l
;e.

45* E nela ( 1

J

prescrevcmo-lhes

que se paguc a vida pela vida e o

olho pelo olho e o nariz pelo nariz

e a orelha pela orelha e o dente

pelo dente, e, tambem, para as

fcridas, o taliao. Entao, a quern,

por caridade, o dispense isso lhe

servira de expiai^ao. E quein nao

julga conforme o que Allah fez

descer, esses sao os injustos.

46. E, na pegada daqueles
(2)

,

fizemos seguir a Jesus, filho de

Maria, para confirmar a Tora, que

havia antes dele, E concederamo-

lhe o Evangelho; nele, ha onentafao

e luz e confirmagao da Tora
;
que

dx£/J L>iC* ijrjjii.

J*j \Hj

3 t [
ff _t

^ ^ j

Oj£J 1 j£ Jo O^J ui, SXmOJJ

U) Nela: na Tora.

(^) Daqueles: dos profetas anteriores a Muhammad.
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havia antes dele, e orientacao e

exortacao para os piedosos.

47. E que os seguidores do

Evangelho julguem conforme o que

Allah fez descer nele, E quern nao

julga conforme o que Allah fez

descer, esses sao os perversos.

48. E, para ti, Muhammad,
fizemos descer o Livro, com a

verdadc, para confirmar os Livros

que havia antes dele e para

prevalecer sobre eles. Entaojulga,

entre eles^\ conforme o que Allah

fez descer. E nao sigas suas

paixoes, desviando-te do que te

chegou da Verdade. Para cada um
de vos, fizemos uma legislacao e

um piano, E
f

se Allah quisesse,

haveria feito de vos uma linica

comunidade, mas nao o fez, para

por-vos a prova
s
com o que vos

concedeu. Entao> emulai-vos, pelas

boas acoes. A Allah sera o retorno

de todos vos. E Ele vos informant

daqinlo de que discrepaveis.

49. E que julgues, entre eles,

conforme o que Allah fez descer, e

nao sigas suas paixoes, e precata-te

de que eles te desviem de algo do

que Allah fez descer, para ti,

Entao, se voltarn as costas, sabe que

Allah deseja que sejam alcancados

por alguns de scus delitos, E, por

3d

U

[i-AJ^LiJ

0)Ou seja, entre os judcus c os cristaos.
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ccrto, muitos dos humanos sao

perversos,

50- Buscam, entao, o julgamcnto

dos tempos da ignorancia
(1)

? E
quern mclhor que Allah, cm
julgamcnto, para um povo que se

convence da Verdade?

51- 6 vos que credes! Nao tomeis

por aliados os judeus e os cristaos.

Eles sao aliados uns aos outros. E
quern de vos se alia a eles sera

deles. Por certo, Allah nao guia o

povo injusto.

52. Entao, tu ves aqueles, em
cujos cora^oes ha enfermidade

(2)

,

se apressarem para eles, dizendo:
i4

Receamos nos alcance um reves"

Qui^a, pois, Allah faga chegar a

vitoria ou uma ordem de Sua parte.

Entao, tomar-se-ao arrependidos

daquilo de que guardaram segredo,

cm suas almas.

53. E os que creem dirao: "Sao

estes os que juraram, por Allah,

com seus mais solenes juramentos,

estar convosco?" Mas, anular-se-

ao suas obras, e, eles se tornarao

perdedores,

54- 6 vos que credes! Quern de

vos apostala de sua religiao, Allah

fara chegar, em seu tugar, um povo

^^i'cJj'i jft^s*>icy

' ^ * it

(1) Referenda ao paganismo dos tempos pre- islamicos. Cf. Ill 154 nl.

(2) Enfermidade a hipoerisia
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que Ele amara e que 0 amara; e

que sera humilde com os crentes,

poderoso com os renegadores da

Fe. Lutara no caminho de Allah e

nao temera repreensao de qucm
qucr que seja. Esse e o favor de

Allah, que Ele concede a quern quer,

E Allah e Munificentc, Onisciente.

55. Vossos aliados sao, apenas,

Allah e Seu Mensageiro e os que

creem: aqueles que cumprem a

oracao c concedem az-zakah
(l)

,

enquanto se eurvam dianfe de

Allah.

56. E quern se alia a Allah e a

Seu Mensageiro e aos que creem

triunfara, por certo, o partido de

Allah e o venccdor.
r

57, 0 vos que credes! Nao tomeis

por aliados os que tomam vossai

religiao por objeto de zombaria e

diversao, dentre aqueles aos quais

fora concedido o Livro, antes de

vos, nem os renegadores da Fe - E
temei a Allah, se sols crentes -

58, E, quando chamais a oracao,

tomam-na por objeto de zombaria

e diversaa Isto, por que sao um
povo que nao razoa.

59. Dize, Muhammad: t)

seguidores do Livro! Vos nos

censurais apenas por crermos em

{ 1 ) Sabre a2-zakah, cf. II 43 n4.
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Allah e no que foi descido, para

nos, e no que fora descido antes?

Mas a maioria dc vos c perversa.

60, Dize; "Informar-vos-ei do que

e pior que isso, como retribuicao,

junto dc Allah? Os (n que Allah

amaldicoou e contra quern Se irou,

e de quern fez simios e porcos, e os

que adoram At -Taghut (2)
: esses

estao em pior situacao, e mats

descaminhados do caminho certo
"

61, E, quando vos chegam,

dizem: "Cremos", enquanto, com
efeito, entram com a renegacao da

Fe, e, com efeito, com cla saem. E
Allah e bem Sabedor do que

ocultam.

62, E tu ves muitos deles se

apressarem para o pecado c para a

agressao e para a devoracao do

ganho ilicito. Que execravel, em
verdade, o que fazem

!

63* Que os rabis e os sacerdotes

os houvessem coibido do dito

pecaminoso e da devoracao do

ganho ilicito! Que execravel, em
verdade, o que engenham!

64, E os judeus dizem: "A mao
de Allah esta atada

(3) ." Que suas

.--

0

(0 Os: os judeus.

(2) Cf. I] 256 n2.

(3) A mao de Deus esta atada: Dcus csta sendo avaro para com clcs, rc string i rid ti-

thes os ganho s J-ai assim que blasfernaram os judeus, quando, desmcntindn o
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maos fiquem atadas c que sejam

eles amaldi^oados pelo que dizem!

Ao contrario, Suas maos estao

cstendidas : Elc dcspcndc Seus

dons como quer. E> em vcrdade, o

que dc tcu Scnhor foi dcscido, para

ti, acrescenta a muilos deles

transgressao e renegacao da Fe\ E
lan^amos, entre eles, a inimizade e a

aversao, ate o Dia da Ressurreicao.

Cada vez que acendem urn Fogo

para a guerra, Allah apaga-o
(1)

. E
eles esforcam-se cm scmear a

corrup^ao na terra. E Allah nao

ama os corruptores.

65. E, sc os seguidores
(2} do

Livro crcssem e fossem piedosos,

certamente, remir-lhes-iamos as

mas obras e fa-los-iamos entrar em
Jardins da Deh'cia.

66. E, se houvessem obscrvado

a Tora e o Evangelho e o que, de

seu Senhor, fora descido, para eles,

haveriam desfrutado os bens acima

deles e debaixo de seus pes
(3)

.

Entre eles, ha uma comunidade

moderada. Mas que vil o que

muitos deles fazem!

67. 0 Mensageiro! Transmite o

que foi descido de ten Senhor, para

^4^4 0isjyj .j&t

H« ^ _ ^ t- <T

* ^ - ^ £ -I

°* 'v__

Profeta, calram em desprestigio e, conscqucntcmcncc. comt^aram a softer

prejuizos nos negocios, e empobreceram-se.

0) Fazer guerra centra Muhammad e irUScuo, pois Deus a faz malograr

(2) Ou seja, os judeus c os cristaos

0) Os bens acima deles e abaixo de seus pes: os bens celestiais e terreais.
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ti. E, se o nao fazes, nao haveras

transmitido Sua Mensagem. E

Allah te protegera dos homens. For

certo, Allah nao guia o povo

renegador da Fe.

68, Dize: "6 seguidores do

Livro! Nao estais fundados sobre

nada, ate que observeis a Tora e o

Evangelho e o que de vosso

Senhor fora descido para vos " E,

em verdade, o que de teu Senhor

foi descido, para ti, acrescenta a

muitos deles transgressao c

renegade) da Fe. Entao, nao te

aflijas com o povo renegador da Fe,

69. Por ccrto, os que creem
(l)

e

os que praticam o judaismo e os

sabeus e os cristaos, aqueles

dentre eles que ercem cm Allah e

no Derradeiro Dia
;
c fazcm o bem

f

por eles nada havera que temer, e

eles nao se entristecerao.

70* Com efeito, firmamos a

alian^a com os filhos de Israel e

lhes enviamos Mensagciros, Mas
eada vez que um Mensageiro lhes

j

chegava, com aquilo pelo que suas

almas nao se apaixonavam, eles, a

um grupo desmentiam e a um grupo

matavam.

71. E eles
{2) supunham que nao

haveria san^ao; entao, encegueceram

3 ^a£=i!1 fyi^-^kCi Si'

f/'.\f\ ** ----- dit *A\<*

0)Cf, II 62 n3.

(2) El es: osjudcus.
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e cnsurdeceram. Em seguida, Allah

voltou-Se para eles, remindo-os;

depois, muitos deles encegueceram

e ensurdeceram. E Allah, do que

fazem, e Onividente,

72, Com efeito, sao renegadores

da Fe os que dizem: 'Tor certo,

Allah e o Messias, filho de Maria
?

\

E o Messias diz; "0 filhos de

Israel! Adorai a Allah, meu Senhor

e vosso Senhor " Por certo, a quern

assoeia outras divindades a Allah,

com cfeito, Allah proibe-lhe o

Paraiso, e sua morada e o Fogo, E
nao ha para os injustos socor-

redores."

73, Com cfeito, sao renegadores

da Fe os que dizem: 'Tor certo,

Allah e o tcrceiro de tres." E nao

ha deus senao um Deus Unico. E,

se nao se abstiverem do que dizem,

em verdade, doloroso castigo tocara

os que, entre eles, renegam a Fe,

74, Entao, nao se voltam,

arrependidos, para Allah e Lhe

imploram perdao? E Allah e

Perdoador, Misericordiador.

75,0 Messias, filho de Maria,

nao c senao um Mensageiro; antes

dele, com efeito, os outros

Mensageiros passaram. E sua mae
era verarissima. Ambos comiam
alimentos como os demais. Olha

como tornamos evidentes, para

eles, os sinais; em seguida, olha

4^
f̂t

Vj

S
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como sc distanciam destes.

76- Dize: "Adorais, em vez de

Allah, a quem nao possui, para vos

prejuizo nem beneffcio?" e Allah e

O Gniouvintc, O Onisciente,

77. Dizc: "O seguidores do Livro!

Nao vos excedais, inveridieamente,

em vossa religiao, e nao sigais as

paixoes de urn povo que, com
cfcito. sc descaminhou, antes, e

descaminhou a muitos, c sc tern

dcscaminhado do caminho certo."

78. Os
(i)

que renegaram a Fe,

dentre os filhos de Israel, foram

amaldicoados pela boca de Davi (2)

e de Jesus*
3

*, filho de Maria. Isso,

porquc dcsobedeceram e cometiam

agressao.

79. Eles nao coibiam uns aos

outros de nenhum ato reprovavel

que cometiam. Que execravel, em
verdade, o que faziam!

80. Tu ves a muitos deles se

aliarem aos que renegam a Fe. Que
exccravcl, em verdade, o que suas

almas antecipam, para eles! A
colera de Allah e sobre eles e, no

castigo, serao eternos.

( H Os: Alusao aos que transgrediram o Sabado e, por isso. foram translurmadas cm

macacos.

(2 ) Com rcspcito as maldicfies de Davi, vide Salomao CIX 17-18: LXXV1II 21-22,

LXIX 27-28.

(3) Conformc o Alcorao, foram amaldicoados por Jesus os que desereram do sinal da

Mesa Provida. que Deus Ihes fizcra dcscer, Vide V 1 14 - ! 15
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81. E
?

se houvessem crido em
Allah e no Profeta e no que foi

descido, para ele, nao os haveriam

tornado por aliados. Mas muitos 1

deles sao perversos>

82. Em verdadc
:
cncontraras, -

dentru os homens, - que os judeus

e os idolatras sao os mais violentos

inimigos dos crentes. E, em verdade,

encontraras que os mais proximos

aos crentes, em afei^ao, sao os que

dizem: "Somos cristacs." Isso,

porque ha dentre eles* * clerigos e

monges, e porque nao se ensober-

becem,

83. E
s
quando ouvem o que foi

descido, para o Mensageiro, tu ves

seus olhos se marejarem de

lagrimas, pelo que reconhecem da

Verdade, Dizem:
u
Senhor nosso!

Cremos. Entao, inscrevc-nos cntre

as testemunhas da verdade.

84.
£tE por que razao nao

creriamos em Allah e na Verdade

que nos chegou, enquanto aspiramos

a que nosso Senhor nos fa^a entrar

no Para iso, com o povo integro?"

85. Entao. pelo que disseram,

Allah retribuiu-lhes Jardins, abaixo

dos quais correm os rios; nesses,

serao eternos, E essa c a

recompensa dos benfeitores.

(0 Ou seja, cntre os cristaos.
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86. E os que rencgam a Fe e

desmentem Nossos sinais, esses

sao os companheiros do Inferno.

87,6 vos que credes! Nao
proibais as cousas benignas*^ que

Allah vos tornou Ucitas, e nao

comctais agressao, Por certo, Allah

nao ama os agressores,

88, E comei daquilo que Allah

vos dcu por sustento, enquanto

Ifcito e benigno. E temei a Allah,

em Quern sois crentes,

89, Allah nao vos culpa pela

frivol idade em vossos juramentos
(2)

,

mas vos culpa pelos juramentos

intencionais nao cumpridos Entao,

sua expia^ao e alimentar dez

necessitados, no meio-lermo com
que ali mentais vossas farmlias; ou

vesti-los ou alforriarum escravo, E
quern nao encontra recursos, deve

jejuar tres dias. Essa e a expia^ao

de vossos juramentos, quando

perjurardes. E custodial vossos

juramentos. Assim, Allah torna

evidentes, para vos, Seus sinais,

para serdes agradecidos.

(0 Kstc versiculo fa/ reference a a urn grupo dc piedosos que, ao tempo do Profeta,

pretendia. pur excessive senlimcnto religiose proibir-se das cousas liutas. crenclo,

com isso, tornarenvsc mais piedosos. Obrigavam-sc, ctuao, a jejuar, i rices santos,

todos os dias; a rc/.ar, insones, toda a noite; a abster-sc, sempre. dc mulhercs, c da

jngcstao dc carne, e do bem-estar. Sabedor disso, 0 Profeta recriminou-os pe!o

excessivo exagero e acrescentou que a cada urn impende cuidar de si mesmo,

seguindo os caminhos normais, aponlados por Dens.

(2) Cf, II 225.
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90. 0 vos que credes! O vinho e
,

o jogo de azar e as pedras

levantadas com nome dos tdolos e

as varinhas da sorte
(n nao sao

senao abomina^ao: a^oes de Sata\

Entao, evitai-as na esperanca de

serdes bcm-aventurados.

9L Sata deseja, apcnas, semear

a inimizade e a aversao, entre vos,

por meio do vinho e do jogo de

azar, e afastar-vos da lembran^a de

Allah e da oracao. Entao, abster-

vos-eis disso?

92. E obedecei a Allah e

obedecei ao Mensageiro e precatai-

vos. Entao, se voltais as costas,

sabei que, impende, apenas, a Nosso

Mensageiro a evidente transmissao

da Mensagem.

93. Nao ha culpa sobre aqueles

que creem e fazem as boas obras,

por aquilo de que se alimentaram
(2)

?

anteriormentc, desde que se

guardem do proibido e creiam nisso

e facam as boas obras; depois,

continuem a guardar-se e a crer;

em seguida, se guardem e bem-

fa9am. E Allah ama os benfeitores,

94,6 vos que credes! Em
verdade, Allah por-vos-a a prova

(1) C£ V3nl,

(2) Trata-sc dos que, antes da proihicao expressa no Alcorao, se alimentavam da came

de porco e bebiam vinho.
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com a proibi^ao de alguma caca,

que vossas maos e vossas lan^as

puderem alcan£ar
(1

\ a fim de que

Allah saiba quern dc vos 0 teme,

embora seja Ele Invisivel. Entao,

quern, depois disso, comete agressao

tera doloroso castigo.

95. 0 vos que credes! Nao
mateis a caca, enquanto estais

hurum<2)
. E, a quern de vos a mata,

intencionalmente, impender-lhe-a

compensa^ao, em rebanhos, igual

ao que matou, julgada por dois

homens justos dos vossos, em
ofercnda, destinada a Al Ka

c
bah; ou

cxpiacao: alimentar necessitados ou

o equivalcnte a isso, em jejum^\

para experimental a nefasta

consequeneia de sua conduta. Allah

indulla o que ja se consumou. E
quern reincide, Allah dele se

vingara. E Allah e Todo-Poderoso,

Possuidor de vindita.

96, E-vos licita a pesca do mar e

seu alimento, como proveito para

vos e para os viandantes. E vos e

(0 Este versiculo fat rev elado no ano dc Al hludaibiyah, o 6° ana da Hcgira, quando

os moslimes salram de Al Madman, para fazer a peregrinacao, mas foram disso

impedidos pelos Quraich. E, encontrando-se os moslimes em estado hurum, foram

surpreendidos por uma variedadc grandc dc cacas, ao aleancc das maos c das

lan^as. Essa foi uma prova de Deus, para experimentar a obediencia a Sens

preceitos, pois, ao peregrino, em estado de devo^ao e purifica<£ao. e-lhe vedada a

caca,

(2) Cf. V 1 n4.

(3) Ou scj a, jejuar tantas vezes quanto for o numero de necessitados a serem

alimentados
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proibida a caca da terra, enquanto

permaneceis hurum^
1

*. E temei a

Allah, a Quern, sereis reunidos,

97. Allah fez da Al Ka
c
bah, a

Casa Sagrada, arrimo para os

homens e, assim tambem. o Mes
Sagrado

t2
*, e os animals em oierenda

e as guirlandas. Isso, para que

saibais que Allah sabe o que ha nos

ceus e o que ha na terra, e que Allah,

de todas as cousas, e Oniscicnte.

98. Sabei que Allah e Veementc

na puni^ao e que Allah e Perdoador.

Miscricordiador

99. Nao impende ao Mensagciro

senao a transmissao da Mensagem.

E Allah sabe o que mostrais e o

que ocultais.

100. Dize, Muhammad: "Nao

se igualam o maligno c o benigno,

ainda que te admire a abundancia

do maligno. Hntao, temei a Allah,

6 dotados de discernimento, na

esperan^a de serdes bem-aven-

turados."

101.6 vos que credes! Nao
pergunteis por cousas que, se vos

fossem divulgadas, vos afligiriam: e,

se perguntardes por elas, enquanto

o Akorao cstiver sendo descido,

ser-vos-ao divulgadas. Allah vo-lo

v

a Iff % < f . i*

0)Cf. V 1 n4,

(2) o Mcs Sagrado: todos os meses sagrados. Vide U 194 n2.
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indultara, B Allah e Perdoador,

Clemente,

102. Com efeilo, urn povo, antes

de vos, perguntou por elas; em
seguida, tornaram-se renegaderes

delas.

103. Allah nao fez determinagao

alguma de bahirah^ nem de

sai'bah
(2) nem de wassTlah c^ nem

de harm . Mas, os que renegam a

Fe forjam mentiras acerca de

Allah. E a maioria deles nao razoa.

104. E, quando se Ihes diz:

"Vinde ao que Allah fez descer e

ao Mensageiro'\ dizem: "Basta-nos

aquilo em que encontramos nossos

pais," E bastar-lhes-ia, ainda que

scus pais nada soubessem e nao

fossem guiados?

105* O vos que credes! Cuidai de

vos mesmos; nao vos prejudicara

quern se descaminha, quando sois

l 1 ) BahTrah acerca da femea do camelo, cuja ordha inlercisa indicava ja haver

desemprenhado dez vezes, sendo que. da ultima vez, Ihe nascera um camclo

macho. Os arabes pre- islamicos marcavam-na
;

assim, por um habito

supersticioso, para que nao fosse ulih/ada no transpose dc carga, nem imolada,

nem cavalgada. E, scmpre, a dcixavam destrutar todos os pastos e fames d'agua.

(2) Sa ibah : a femea do camclo. apos dar dc?. crias feme as, era dcixada livre, nao

podendo ser cavalgada, nem seu pelo tosado. nem seu leite sorvido. Sa ibah,

tambem. era a femea do camelo, dedkada aos idolos, logo apos o re lorno de

viagem de seu dono ou de seu restabelecimento de uma doenca.

0) Wassilah: pode scr, tambem, a femea do camclo que da uma cria femea, na

primeira vez, seguida de outra femea, sem que haja nascido um camelo macho

entre as femeas. Neste caso. esta cna era dedicada aos idolos

(4) flami: o camel e reprodutor, que ja gcrou dez crias. Destarte, c protegido do

trabalho e da imolacao.
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guiados. A Allah sera vosso retorno,

de todos vos, E Ele vos informara

do que fazieis.

106. 0 vos que credcs! Quando

a morte se apresentar a um de vos,

que haja, ao testar, o testemunho de

dois homens justos dos vossos ou o

de dois outros, que nao dos vossos,

se estais pcrcorrendo a terra e sois

alcancados pela desgra^a da morte.

Retende-os a ambos, apos a orapao;

e eles jurarao por Allah, se duvidais

deles, e dirao: Nao vendercmos

isso*
1

' por pre90 algum, ainda que

0 beneilciado seja parente, nem
ocultaremos 0 testemunho de Allah:

por certo, nesse caso, seriamos dos

pecadores
"

107. Se se descobre que ambos

cometeram pecado de perjure,

entao, que os substituam dois outros,

dentre os que foram prejudicados

pelos primeiros, e jurarao por Allah:

"Em verdadc, nosso testemunho e

mais justo que o deles, e nao

cometemos agrcssao: por certo,

nesse caso, seriamos dos injustos/'

108. Isso e mais adequado para

que prestem testemunho autentico,

ou temam que outros juramentos

voltern a ser prestados, apos os

seus. E temei a Allah e ouvi. F

Allah nao guia 0 povo perverse.

1 j

\ -A^ -Jf

(0 Isso: ojuramemo fcua a Deus.
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109. Lembra-lhes, Muham-
mad, de que, urn dia, Allah juntara

os Mensageiros, entao, dira:
4iO que

vos foi respondido
(l)?" Dirao:

LiNao lemos cicncia disso. Por

certo, Tu, Tu es 0 Profundo

Sabedor das cousas invisiveis
"

110. Quando Allah dira; "6

Jesus, filho de Maria! Lembra-te

de Minha gra^a para contigo e para

com tua mae, quando te amparei

com o Espirito Sagrado: falaste aos

homens, quando ainda no berco, e

na maturidade. E quando te ensinei

a Escritura
(2)

e a Sabedoria e a

Tora e o Evangelho. E quando

criaste, do barro, a figura igual ao

passaro, com Minha permissao, e

ncla sopraste, e ela se tornou um
passaro, com Minha pcrmissaa E

curaste o cego de nascen^a e o

leproso, com Minha permissao. E

quando fizeste sair os mortos dos

sepulcros, com Minha permissao.

E quando derive os filhos de Israel,

afastando-os de ti, quando Ihes

chegaste com as evidencias; entao,

disseram os que, dentre eles,

renegaram a Fe; isto nao e senao

evidente magia/

(0 Trata-se da resposta dos idatatras aos mensagctros, quando estes pregavam a

unicidadc dc Dcus. A inquiri ^ao divina existe para exprobrar os que ncgatn esta

unicidade.

(2)c.T. II] 48
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1 1 L "E quando inspirci aos

discipulos: 'Crede em Mim e em
Meu Mensageiro

1

; disseram:

'Cremos, e testcmunha que somos

moslimesV

1 12, Lembra-lhes de quando os

discipulos disseram: "O Jesus,

filho de Maria! Teu Senhor podera

fazer-nos descer do ecu uma mesa

provida?" Ele disse: "Temei a

Allah, se sois crentes."

113, Disseram; "Desejamos co-

mer dela e que se nos tranquilizem

os cora^oes; e desejamos saber sc tu,

com efeito, nos disseste a verdade, e

desejamos ser testemunhas dela
(n

/
:

114, Jesus, filho de Maria, disse:

"6 Allah, Senhor nosso! Faze-nos

descer do ecu uma mesa provida,

que nos seja uma festa, para os

primeiros e os dcrradeiros de nos, c

um sinal de Ti; e sustenta-nos, e Tu
es O Melhor dos sustentadores."

115, Allah disse: "Por ccrto, far-

vo-la-ei descer. Entao, a quern de

\6s renegar a Fe, depois, por certo,

castiga-lo-ei com um casligo com
que jamais castigarei a alguem dos

mundos."

116, E lembra-lhes de quando

Allah dira: "0 Jesus, filho de Maria!

Disseste tu aos homens: Tomai-me

U ) Ou seja, "querem ser testemunhas, junto aos judcus ausentes, da mesa provida"
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e a minha mae por dois deuses, alcm

de Allah?"
1

Ele dira: "Glorificado

sejas! Nao me e admissivel dizcr o

que me nao e dc direito, Se o

houvesse dito, com efeito, Tu o

haverias sabido. Tu sabes o que ha

em mim, e nao sei o que ha em Ti.

Por certo, Tu, Tu es O Profundo

Sabedor das cousas invisiveis.

11 7. "Nao Ihes disse senao o

que me ordenaste:
4

AdoTai a Allah,

meu Senhor e vosso Senhor*. E fui

tcstemunha deles, enquanto per-

maneci entre eles. Entao, quando

fmdastc meus dias na terra, Tu
foste, sobre eles, O Observante. E

Tu, de todas as cousas, es Teste-

munha.

118. *'Se os castigas, por certo,

sao Teus servos. E, se os perdoas,

por certo, Tu, Tu es O Todo-

Poderoso, 0 Sabio,"

119. Allah dira:
4t

Este e um dia

em que beneficiara aos veridicos

sua veracidade. Eles tcrao Jardins,

abaixo dos quais correm os rios;

nesses, serao eternos para todo o

sempre/' Allah se agradara deles, e

eles se agradarao dEle. Esse e o

magmfico triunfo.

120. De Allah e a soberania dos

ceus e da terra c o que ha neles. E

Ele, sobre todas as cousas, e

Onipotente.

i*vS . >* "5 0 *A ->4 *
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SLRATU AL-AN CAM (1)

A SLRA DOS REBANHOS

De Makkah - 165 VERSICULOS.

Em name de Allah O
Misericordioso, O Misericordiador.

L Louvor a Allah, Que criou os

ecus e a terra e fez as trevas e a

luz. Todavia, os que renegam a Fe

equiparam outros a seu Senhor.

2. Elc e Quem vos criou de

barro; em seguida, decretou-vos um

0 ^J^_^j}jy^

U) Al Anc
flm: Plural de nacam que e. originalmcnte, o coletivo de came Io

Posicriormcntc. est a palavra passou a designar na"o so estc coletivo, mas o de

bovino e ovino, conjuntamcnte, razao por que nao se pode usar esle coletivo.

separadamente, para estas duas ultimas categorias animals K, por inexistir. em

lingua portuguesa, um coletivo apropriado que cnglobe tod as as tres catcgorias

acima. ficamos, forcosamente, obrigados a usar a palavra plural rebanhos, que,

em pmtugu£s, substiiui a coletivo apropriado para cada espeeie animal Esta sura,

que. assim, se denumina, por mencionar esta palavra nos versiculos 136, 138, 139,

142, trata de tres pontes fundamentals: a) a Unicidadc dc Dcus. b) a Revelacao e a

Mensagem e, c) Ressurreieao e a recompensa, no dia do Juizo, Alem disso, em
alguns versiculos, a partir do 136, recrimina os arabes pagaos por certos habitos,

tais como; a) destinarem a idolos parte dos rcbanhos; b) permitircm, a qucm Ihes

aprouvesse, de se alimenlar destcs rcbanhos, vedando-os aos demais; c) lacu I tarem
aos vardes. somente, o que houvesse nas entranhas dos rebanhos; e, d) o

mfanticidio, pcrpetrado contra a filha rccem-nascida, que en terravam viva nas

areias do descrio. Ncsta sura, eneonlram-se, amda, referencias hisloricas a alguns

profeias, tais comu Abraao. que, ao afirmar a unieidade divina, deu inicio a

pregacau do monoteismo absolute a tonka permanente do Livro Sagrado. Faz

atentar, por exemplo. para os fenomenos comprobatorios do poder divino. ubiquo

e perfeito, e conclama os c rentes a seguirem os sagrados preccitos do Livro,

eonferindo-lhes o que poderiamos chamar de "decalogo islamico": 1. Nao associar

nada a Deus; 2. Ter benevolencia para com os pais; 3. Nao matar os filhos,

receando nao poder sustenta-los; 4 Evitar qualquer tipo dc obscenidade ou

lorpeza, 5. Nao come ter homiridio; 6. Nao surrupiar os bens dos or f aos: 7. Ser

honesto nas transa^oes; K. Agir, sempre, com justica, mesmo em detrimento de

parentes; 9 Cumprir o pacto dc Dcus, observando-lhe os preceitos; 10, Seguir a

senda reta de Deus. Finalmente, reiterando que Deus e linico. afirma que Hie c C)

Senhor da Punicao, do Ferdao e da Misericordia.
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termo
(1)

. E
?
junto dEle, ha outro

tcrmo designado
(2)

, Todavi

contestais

3, E Ele e Allah nos ceus e na

terra. Sabe vosso segredo e vossas

declaracoes e sabe o que lograis*

4, E nao lhes
t3) chega sinal algum

dos sinais de seu Senhor. sem que

Ihes estejam dando de ombros.

5, E
?
com efeitOj desmentiram a

Verdade, quando esta Ihes chegou,

Entao, chegar-lhes-ao os informes

daquilo
(4)

de que zombavam,

6* Nao viram elcs quantas

geracoes aniquilamos, antes deles?

Empossamo-las na terra, com poder

de que jamais vos cmpossamos. E
enviamos, sobre elcs, a chuva, em
abundancia, e fizemos eorrer os

rios, a seus pes; entao, aniquilamo-

las por seus delitos e fizemos surgir,

depois delas, outras geracoes.

7. Mesmo se fizesscmos descer,

sobre li, Muhammad, um livro,

escrito em pergaminho, e eles o

tocassem com as maos, os que

renegam a Fe diriam: "Estc nao e

senao evidente magia."

1 pbuSf 1

ia, vos

£

0 3^>tf5i

0) Tcrmo: Aqui, signiiica a vida que tcrtnina com a mode.

(2) Tcrmo designado nu sej a, o Dm do Juizo, em que se dara a Ressurrei^ao

0) Lhes: aos tdolatras de Makkah.

(4) Uaquilo; do Alcorao,
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8* E dizem: "Que se faca descd

sobre ele, Muhammad, urn anjo."

E, se houvesscmos feito descer um
anjo, ja estaria encerrada

(l)
a

ordem; em seguida, nao lhes seria

concedida dila^ao alguma.

9. E, se houvesscmos feito dele

um anjo, have-lo-famos feilo na

forma de homem, e have-los-iamos

feito eonfundir o que ja confundcm.

10. E, com efeito, zombaram de

Mensagciros, antes de ti; entao,

aquilo
( ] dc que zombavam envoiveu

os que escarneceram deles.

11. Dize: "Caminhai, na terra;

em seguida, olhai como tbi o flm

dos desmentidores,"

12. Dizc: "Dc quern e o que ha

nos ceus e na terra?" Dize: "De

Allah". Ele prescrcveu a Si mesmo
a misericordia. Em verdade, Ele

vos juntara. no indubitavcl Dia da

Ressurrei9ao. Os que se perdem a

si mesmos, entao, nao ereem.

13. E dEle e o que repousa na

noite e no dia. E Ele e O
Oniouvinte, 0 Onisciente.

14. Dize: "Tomarei eu por

protctor outro que Allah, O Criador

dos ecus c da terra, enquanto Ele c

^ o^jJkjS
"

(') Ou seja, sua aniqutlavao ja esiaria detcrminada

(2) Aquilo: o cast i go, rescrvado aos iddlatras, sobrc o qua] falavam os mensageiros.
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Quern alimenta e nao e alimentado?

Dize: "Por eerto, foi-me ordenado

ser o primeiro dos que se

islamizamp E nao sejas, de modo
algum, dos idolatras,

15. Dize;
lTor certo, temo

?
se

dcsobedccer a meu Senhor, o

castigo de um formidavel dia
"

16. Nesse dia
?
de quern quer que

seja desviado o castigo, com efeito,

sera porque Allah dele teve

misericordia, E esse e o cvidcnte

triunfo.

17. E, se Allah le toca com um
infortunio, nao havera quern o

rcmova a nao ser Ele. E, se te toca

com um bem, Ele, sobre todas as

cousas, e Onipotente.

18* E Ele e O Dominador sobre

Seus servos e Ele e O Sabio, O
Conhecedor.

19. Dize: "O que ha de maior

testemunhoU)?" Dize: "Allah, Ele c

Testemunha cntrc mini e vos. E foi-

me revelado este Alcorao, para com
ele admoestar-vos e aquclcs a quern

ele atingir." Testemunha is vos. em
verdade, que ha, junto de Allah,

outros deuses? Dize: "Nao o

testemunho." Dize: "Apenas Ele e

Deus Unico. E, por certo, estou em
rompimento com o que idolatrais."

1<T ^ /

( 1
) Textualmente: "qual cousa e maior, cm tcstcmunho?"
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20. Aqudes, aos quais concedera-

mos o Livro, conhecem-no como
conhecem a seus filhos

(1)
.Os que se

perdem a si mesmos, enlao, nao

crcem.

21. F quern mais injusto que

aqucle que forja mentiras acerca de

Allah ou desmente Seus sinais? Por

certo, os injustos nao ser&o bem-

aventurados,

22. E um dia, os reuniremos, a

todos; em seguida, diremos aos que

idolalram: "Onde estao vossos

idolos, que pretendieis sercm

deuses?"

23. lim seguida, sua provacao nao

sera senao dizer: "Por Allah, Nosso

Senhor! Nao eramos idolatras,"

24. Olha como mentirao acerca

de si mesmos! E sumira, para

longe deles, o que forjavam.

25. F ha, dentre eles
?
quern te

ouca, ao recitares o Alcorao. R
fizcmo-lhes veus sobre os eoracoes,

a fim de o nao cntenderem, e

fizemo-lhes, nos ouvidos, surdcz.

F, se vissem todos os sinais, neles

nao creriam, a tal ponto que, quando

te chegassem, discutindo contigo, os

que renegam a Fe diriam; "Isto^ nao

sao senao fabulas dos antepassados"

\' Kl ' *t\ A \
J "' *" * 1 * "

f 5

(l> Cf. II 1 46 n4

(2) [sto: o Alcorao
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26. E elcs coibcm dele
(1}

os

demais e dele se afastam. E nao se

aniquilam senao a si mesmos, e

nao percebcm.

27. E se visses quando postos

diante do Fogo! Entao, dirao:

"Quern dera nos levassem a vida

terrena, e nao desmentiriamos os

sinais de nosso Senhor, e seriamos

dos crentes."

28. Mas mostrar-se-lhes-a o que,

antes, escondiam; e, se os houves-

sem levado a vida tcrrcna, havenam
rcincidido no de que foram coibidos.

E, por certo. eles sao mentirosos.

29. E dizem: "'Nao ha senao

nossa vida terrena, e nao seremos

ressuscilados."

30. E se visses quando postos

diante de seu Senhor! Ele dira:

"Nao e esta
C2)

a Verdade?" Dirao:

"Sim, por nosso Senhor!" Ele dira:

"Entao, experimental o castigo,

porque renegaveis a Fe/'

3L Com efeito, os que desmcn-

tem o deparar de Allah perdem-se,

ate que, quando a Hora lhes chegar,

inopinadamente, dirao: "Que afligao

a nossa, por descurarmos dela
(3) !" E

carregarao nos dorsos seus fardos.

JJ

^ T " f*

0) A pruibi(2o pode refcrir-sc unto ao Livro quanta ao Profeta

(2) Esta: a Ressurrei^ao, no Dia do Julzo

0) Dela Da Hora do Juizo Final.
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Ora, que vil o que carregarao!

32, E a vida terrena nao e senao

diversao e entretenimento. E 5

certamcntc, a Derradeira Morada e

mclhor para os que sao piedosos,

Entao, nao razoais?

33, Com efeito. sabemos que o

que eles dizem te entristece. E, por

certo, nao cat! que desmcntem,

mas e aos sinais de Allah que os

injuslos negam.

34, E, com efeito, outros

Mensageiros, antes de ti,

Muhammad, foram desmentidos,

e eles pacientaram ao serem

desmentidos, e foram molestados,

ate que Nosso socorro Ihes

chegasse. E nao ha qucm troque as

palavras de Allah. E. com efeito,

chegaram-te alguns informes dos

outros Mcnsageiros,

35, E, sc tc e grave que eles

deem de ombros, entao, se puderdes

buscar urn tunel na terra ou uma
escada no ceu e faze r-Ihes chegar

um sinal, para que creiam, faze-o

E, se Allah quisesse, junta-los-ia

na orienta^ao, Nao sejas, pois, de

modo a!gum, dos ignorantes.

36, Apenas, os que ouvem
atendem a vcrdadc. E quanto aos

mortos
(l

\ Allah rcssuscita-los-a. Em

0) Ou seja, os que nao ouvem a Palavra de Dtus sao como tnortos No dia do Juizo,

serao ressuscitados para a presta^ao dc comas.
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seguida, a Fie eles serao retornados.

37. E dizem; "Que se faca descer

sohre ele urn sinal de seu

Senhor!" Dize: 'Tor certo, Allah e

Poderoso para fazer descer um sinal,

mas a maioria deles nao sabe/'

38. E nao ha ser animal algum

na terra nem passaro que voe com
suas asas senao em comunidade

como vos. De nada descuramos, no

Livro
(2)

. Em seguida, a seu Senhor

serao reunidos.

39. E os que desmentem Nossos

sinais sao surdos e mudos: estao

nas trevas. Allah descaminha a

quern quer e faz estar na senda reta

a quern qucr

40, Dize, Muhammad: "Vistes?

Sc o castigo de Allah vos chega ou

vos chega a llora, que outro que nao

Allah invocareis, se sois veridicos?

41, "Mas e a Ele que invocareis:

entao, Ele vos removera, se quiser,

aquilo
(3)

pelo que 0 invocais, e

esquecereis o que idolatrais/
1

42, E, com efeito, antes de ti,

enviamos Mensageiros a outras

comunidades, e foram desmentidos;

entao, apanhamo-las, com a

wo

\j±OjpX> ^\j$£>\ ic\jU\p<3j\

"tts - ^ *>X

^a^ii ^^dtJVi

(1) Quer dizer sobre Muhammad.

(2) No Livro: no Livro do Destine.

(3) Aquilo: O castigo divino
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adversidade e o inforturiio, para se

humildarem.

43. Entao, que, ao chegar-lhes

Nosso suplicio, se houvesscm

humildado! Mas seus coracoes se

endureceram, e Sata aformoseou,

para eles, o que faziam.

44. E, quando esqueceram o que

lhes fora lembrado, abrimos, sobre

eles, as portas de todas as boas

cousas, ate que, quando jubilaram

com o que se lhes concedera,

apanhamo-los, inopinadamente, e

ei-los mudos de desespero,

45. Entao, foi exterminado o

povo injusto, ate o ultimo deles. E

louvor a Allah, O Senhor dos

Mundos!

46. Dize;
u
Vistes? Se Allah vos

tomar o ouvido e as vistas e vos selar

os coracoes, que outro deus que

Allah vo-los fara vir? Olha como
patenteamos os sinais; todavia, eles

apartam-sc!

47* Dize: "Vistes? Se o castigo

de Allah vos chega, inopinada ou

declaradamente, quern sera

anquilado, senao o povo injusto?"

48. E nao enviamos os Men-

sageiros senao por alvissareiros e

admoestadores. Entao, quern ere e

se emenda, por eles nada havera que

tcmer. e eles nao se entristecerao.

\^ AliojJ&X?-\ \j>j\ tL>

_3>>^M Vj A>

J
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49. E aos que desmentem Nossos

sinais, toca-los-a o casligo pela

perversidade que comeliam.

50. Dize:
4

*Nao vos digo que

tenho os cofrcs de Allah ncm que

conheco o Invisivel, nem vos digo

que sou anjo, Nao sigo scnao o que

me e revelado
v
Dize; ^Igualam-se

o cego e o vidente? Entao, nao

refletis?
7 '

51- F admoesta, com ele
[l

\ os

que temem ser reunidos a seu

Senhor - enquanto nao tern, alem

dEle, nem protetor nem intercessor

- na esperanca de serem piedosos.

52. E nao repulses os que invo-

cama seu Senhor, ao amanhecer e

ao anoitecer, buseando-Lhe a

face*
2

*. Nada te impende de sua

conla e nada lhes impende de tua

conla, pois o rcpulsa-los te fara ser

dos injustos,

53- E, assim, nos os provamos

uns pelos outros
t3)

, a fim de que : F

i 1 ) Com tie- Com o Alcorao.

(2)0u seja. buscando a benevolencia de Deus. Houve, entre os adeptos do Profeta,

aqueles humildcs, como Bilal e Suhaib, que cram desprezados e odiados pelos rieos

e pelos idolatry, Esles haviam dito. certa vez, ao Profeta que, se este os expulsasse

da comunidadc, scniar-sc-iam com dc c com ck eonversariam a rcspdto do lslSo

Diante dtsso, o Profeta respondeu que Ihe era, absolutamente. Inconcebivel

expulsa-los TnMStindo, os ncos z os idolatras pediram que, ao menus, o Profeta

nao pcrmitlssc que aqueles sc aproximassem deles, enquanto est iv essem palcstrando

sohrc o Islao. H, diante da possivel anuencia do Profeta. este verskulo foi revelado

eomo exortacao a que ele nao desprezasse os bumildes e nao os a fast as se.

(^) Ou seja, o integro c provado peio iniquo. e o rico. pelo pobre.
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digam
(l)

: "Sao estes
(2)

aqueles a

quern Allah fez merce, entre nos?"

Nao e Allah bem Sabedor dos

aeradeeidos?

54, E, quando os que creem em
Nossos sinais te chegarem, dize:
aQue a paz seja sobrc vos! Vosso

Senhor prescreveu a Si mesmo a

misericordia: quem de vos faz urn

mah por ignorancia; em seguida,

depois disso
?
voita-se arrependido c

emenda-se, por certo, Ele e

Perdoador, Misericordiador
"

55. E, assim, aclaramos os sinais.

c isso para que se tome evidente o

caminho dos criminosos.

56, Dize: "Por certo. foi-me

coibido de adorar os que invocais,

alem de Allah." Dize: "Nao seguirei

vossas paixoes: com efeito, nesse

caso
?
descaminhar-me-ia, e nao seria

dos guiados."

57. Dize;
u
Por certo, estou

fundado sobre evidencia de meu
Senhor; e vos 0 <3)

desmcntis. Nao
tenho o

<4)
que quereis apressar. O

julgamento nao e senao de Allah.

Ele narra a Verdade. E Ele e 0
Melhor dos Arbitros"

> i. 4; V-

( 1 ) Ou seja, "a fim de que digam os ricos".

(^ Hste pronome se refcrc a Dcus, e o ^entido da frase seria: "desmentistes a

cxislcncia Deus".

(*)0: o castigo.
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58. Dize;
Lt

Se tivesse o que

quereis apressar, ja estaria encerrada

a questao entre mim e vos, E Allah

c bem Sabedor dos injustos,"

59. E Ele tern as chaves do

Invisivel; ninguem sabe delas senao

Ele. E Ele sabe o que ha na terra e

no mar. E nenhuma folha tomba

sem que Ele saiba disso, e nao ha

grao algum nas trevas da terra nem
algo, umido ncm scco, que nao

estejam no evidente
flJ

livro.

60. E Ele e Quern vos leva a

alma, durante a noite , e sabe o

que adquiris, durante o dia; em
scguida, ncle

{3)
vos ressuscita, para

ser encerrado um termo designado.

Em seguida, a Ele sera vosso

retorno: depois, Ele vos informara

do que fazieis.

61. E Ele e O Dominador sobrc

Scus servos, li envia anjos custodies,

sobre vos, ale que quando a morte

chega a um de vos, Nossos

Mensageiros celestials lhe levam a

alma, e de nada descuram.

62* Em scguida, scrao levados a

Allah, seu Verdadeiro Proteton Qra*

dEle e o julgamento, e Ele e O mais

Destro no ajuste de contas,

1

5 itol il^yhj

cjJ^j <s^y> 1

(1 ) Quer dizer, no Livro do Destine, em que, scgundo a tradit^ao islamica, est a

regi$tmdo o destino de todas as enaUiras.

(2) Levar a alma durante a noite: tazer mergulhar na iticonscicncia do sono.

(3) [Sfe| e - Durante o dia.
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63. Dize:
4

'Quern vos salva das

trevas da terra e do mar?" A Ele, vos

invocais humilde e secretamente:

'Certamente, se Ele nos salva

dcstas, scremos dos agradecidos'"

64. Dize: "Allah vos salva destas

e de todas as angustias; todavia, vos

idolatrais!"

65. Dize:
ik

Ele e O Poderoso para

enviar-vos um eastigo, provcniente

de cima de vos ou debaixo de

vossos pes
(1)

?
ou para eonfundir-vos

em seitas e fazer que alguns de vos

experimenteis a furia dos outros
"

Olha como patentcamos os sinais,

para cntcnderem,

66. E teu povo desmentiu-o^,

enquanto ele e a Verdade. Dize:
uNao sou, sobre vos

?
patrono.

67. "Para cada informc, ha um
tempo de ser, c vos logo sabereis,"

68. E, quando tu vires os que

confabulam, em Nossos versiculos,

com escarnio, da-lhes de ombros,

ate que confabulem, em outro

assunto, E, se Sata to faz esquecer,

entao, nao te assentes com o povo

injusto, depois de teres lembranca

disso.

A - >1Y«>\S\ KvK

(1) O eastigo de cima Tal como a chuva de pedras igncas, que fez. sucumbir o povo

de Lot em Sodoma c Ciomorra; o eastigo de baixo; tal como as aguas do Mar
Verm el ho, que afogaram o povo de Farao.

(2) O: o Akorao.
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69, E nao impcndc aos que sao

piedosos nada de seu
(l)

ajuste de

contas, mas sim uma lcmbran^a,

para serem piedosos.

70, E dcixa os que tomam sua

religiao por diversao e entreteni-

mento, e aos quais a vida terrena

ilude. E adverte, com ele
{

\ para

que alma alguma se entregue a

ruina. pelo que cometeu, enquanto

nao tera, alem de Allah, ncm
protetor nem intercessor, E, se ela

quiser resgatar-se, com qualquer

resgate. este nao Ihe sera aceito.

Esses, que se entregam a ruina, pelo

que cometem, terao, por bebida,

agua ebuliente e do loroso castigo,

por que rcnegavam a Fe.

71. Dize: 'invocaremos, alem de

Allah, o que nao nos benefkia nem
nos prejudica, e tornaremos atras.

virando os ealcanhares, apos Allah

haver-nos guiado, como aquele que

os demonios scduzem, na terra,

ficando perplexo, enquanto tern

companheiros que o convocam a

orienta^ao:
LVem a nos'"? Dize:

'Tor certo, a orienta^ao de Allah e

a vcrdadcira orientacao, e foi-nos

ordenado que nos islamizassemos,

para O Senhor dos mundos.

72.
44

E cumpri a oracao e temei-

fj rc-r 5- *Z *~

^ ,* f H <^

^ ?, Tit •? 't'\t

( 1 ) Scu: deles, dos que tratam os versiculos, com escarnio.

(2) Com de: com 0 Alcorao



6, SOratu At-An cam Parte 7 213

O. E Ele e Aquelc a Quern sereis

reunidos.""

73. E Ele c Quern criou os ceus

e a terra, com a verdade. E, quando

diz: "Se", entao, e. Seu dito e a

verdade. E dEle sera a soberania,

um dia, em que se soprara na

Trombeta. E O Sabedor do

invisivel e do visivel. E Ele e 0
Sabio, 0 Conhccedor.

74. E lembra-lhes, Muhammad,
de quando Abraao disse a seu pai

Azar(1)
: "Tomas idolos por deuses?

Por certo, eu te vejo e a teu povo

em evidente descaminho."

75. E, assim, fizcmos ver a

Abraao o reino dos ceus e da terra,

e isso para que fosse dos convictos,

76. Entao, quando a noite o

envolveu, ele viu um astro. Disse:

"Eis mcu Senhor/' E quando ele sc

pos, disse: "Nao amo os que se

poem."

77. E, quando viu a lua surgindo,

disse;
u
Eis meu Senhor." E t quando

ela se pos, disse: "Se meu Senhor

nao me guia. em verdade, estarei

cntrc o povo descaminhado."

78. E, quando viu o sol surgindo,

disse; "Eis meu Senhor; este e o

(1) Segundo o exegela Al-Zamakhchari, Azar sen a aleunha do pai de Abraao, cujo

nomc era Tera; ou Tera scria a forma corrcspendente de Azar, em assirio. Vide Al

Kachehaf. volume 2, pp. 29-30.
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maior!" E, quando ele se pos,

disse; "0 meu povo ! Por certo.

cstou cm rompimcnto com o que

idolatrais,

79,
u
Por certo, eu dirijo minha

face, como monoteista sincero, para

Quern criou os ecus c a terra. E nao

sou dos idolatras,"

80, E scu povo argumcntou com
ele, Mas ele dissc:

il

Argumenlais

comigo, sobre Allah, enquanto Ele,

com cfeilo, me guiou? E nao temo

o que Lhe associais, exceto se meu
Senhor quiser algo de mal para

mim Meu senhor abrange todas as

cousas cm ciencia. Entao, nao

meditais?

8L "E como temerei o que

idolatrais, enquanto nao temeis

associar a Allah aquilo do que Ele

nao fez descer, sobre vos,

comprovacao alguma? Enlao, qual

das duas partes e mais digna dc

seguranca? Se soubesseis!

82/ 40s que creem e nao con-

fundem sua fe com injustica, esses

tern a seguranca e sao guiados/'

83. E esse Nosso argumento,

concedemo-lo a Abraao contra seu

povo. Elevamos, em escaloes, a

quern queremos, Por certo, teu

Senhor e Sabio, Onisciente.

84. E dadivamo-lo com Isaque e

- £ . ^ -S j

i to ,ik * r
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Jac6^ \ A ambos guiamos. E a Noe,

guiamo-lo, antes, E, de sua

descendcncia, guiamos a Davi e a

Salomao e a Jo e a Jose e a Moises e

a Aarao - e
5
assim, recompensamos

os benfeitores -

85, E a Zacarias e a Yahia, Joao-

Batista. e a Jesus e a Eli as - todos

eram dos integros -

86, E a Ismacl
(2)

e a Eliscu
(3)

c a

Jonas e a Lot - c a todos eles

preferimos aos mundos -

87, E a alguns de seus pais, e de

sua descendencia, e de seus irmaos,

E Nos os elegemos e os guiamos a

uma senda reta.

88, Essa e a orientacao dc Allah:

guia com ela a quern quer, entre

Seus servos. E
3
se eles houvessem

idolatrado; haver-se-ia anulado o

que faziam.

89, Esses sao aqueles a quern

concederamos o Livro
<4)

, e a

sabedoria, e a proiccia, E, se estcs
(5)

os
(6)

renegam, com cfcito, confia- ^
los-cmos a um povo nao rencgador

deles.

(0 Jaco: filho de Isaque e neto de Abra&o.

(2) Ismad: filho de Abraao.

t^) Eliseu. no texto coranico, c Al Yassac
. cilado em I Reis XIX 16-21.

(4) O Livr*o: todos os livros di vinos.

(5) Estes: os Quraich

(6) Os: o Livro, a sabedoria e a pro feci a.
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90. Esses sao os que Allah guioix

Entao, segue sua orienta^ao, Dize:

"nao vos pe$o premio por ele
(n

. Elc

nao e senao lcmbran^a para os

mundos."

91. E cles nao estimam a Allah

como se deve estima-10, quando

dizcm: "Allah nada fez descer sobre

ser humane algum." Dize: ' Quern

fez descer o Livro, com que Moises

chegou, como luz e guia para os

humanos7 Vos o
(2)

fazeis, agora,

em folhas soltas, de que mostrais

algo e escondeis muito^ E fostes

ensinados do'
]

que nao sabieis,

nem vos nem vossos pais." Dize:

'Toi Allah/' Em scguida, deixa-os

se divertirem, em suas

confabulacoes.

92. E este e um Livro, que

fizemos descer: bendito. confirmador

do que havia antes dele; e fizemo-

lo descer para tu advertires a Mae
das cidades

(5)
e os que estao a sen

redor. E os que creem na Derradeira

VIda nele creem. E cles custodiam

suas ora^oes.

j f\ ^ J < i-» i "* ** l l _i At

.'0 i «

V.I ~- t
j
- * r

? -1^ >

^ ) Por de: pelo Alcorao.

(2) O: o Livro dc Moises, ou seia. a Tora.

(3) Atusao ao que os judeus ocultaram da Tora, rclativo a vinda do Profel a Muhammad,

W Ou scja: "K aprendestes, no Alcorao, o que nao aprendestes na Tor a".

(5) Mae das cidades: Makkah, a mais importanic cidadc do mundo islamico, assim

designada. par ser o local do primeiro templo de Deus, onde esta a Kacbah, em
diree&o da qual se voltam trenles. nas ora^oes
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93* E quern mais injusto que

aquele que forja mentiras acerca de

Allah ou diz: "Foi-me revelado

algo", enquanto nada lhe fora

revelado, e aquele que diz:
th

Farei

descer, algo igual ao que Allah fez

descer'7 E se visses os injustos,

enquanto na agonia da morte, e os

anjos, estendendo as rnaos e

dizendo; "Fazei sair vossas almas,

Hoje
(1
\ sereis reeompensados com

o castigo da vileza, porque dizieis

acerca de Allah o que nao era

verdade, c porque vos ensober-

becieis, diante de Seus sinais^

94. Allah dira: "E, com efeito,

chegais a Nos sozinhos
(2
\ como vos

criamos da vez primeira, e deixastes,

atras das costas, o de que fizemos

vos assenhoreardes, E nao vemos,

junto de vos, vossos interccssorcs,

que pretendieis parceiros em vossa

adora^ao. Com efeito, o que havia

cntrc vos cortou-se. E sumiu, para

longe de v6s
;
o que pretendieis/'

95. Por certo, Allah e Quern faz

fender os graos e os earocos. Faz

sair o vivo do morto e faz sair o

morto do vivo, Esse e Allah, Entao,

como dEle vos distanciais?

13

4$ '^jj?^^ ^^^j^-jf'j^^J

CjU IJ fUUU £v_it* i^p»UJ

U) Hoje: a partir de agora.

(2) So/jnhos despoj ados de todos os bens

proEecao. Assim sera, no Cia do Juizo.

tcrrctios. dos familiares e de loda a
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96. Ele e Quern rompe a manha.

E faz da noite repouso, e do sol e da

lua
?
computo do tempo. Rssa e a

determinacao dO Todo-Poderoso,

dO Oniscicntc.

97. R Rle e Qjiem vos fez as

estrelas, para que vos guieis, por

elas
?
nas trevas da terra e do mar.

Com efeito, aclaramos os sinais a

urn povo que sabe.

98* E Ele e Quern vos fez surgir

de uma so pcssoa; cntao, e

receptaculo e deposits Com cfcito,

aclaramos os sinais a urn povo que

os entende.

99, E Ele e Quern faz dcscer do

eeu agua e, com ela, fazemos sair

planta de toda a cspecie. E, dela,

fazemos sair o verdor; dele fazemos

sair aglomerados graos - e, nas

espatas das tamarciras, ha cachos

acessiveis - e fazemos sair jardins

de videiras, e a oliva e a roma,

semelhantes e nao semelhantes (
]

\

Olhai seus frutos, quando frutificam.

e seu sazonar. Por certo, ha nisso

sinais para urn povo que ere.

100. E eles fizeram a Allah, os

jinns, como parceiros, enquanto foi

Ele Quern os criou, E inventaram-

Lhe, sem eiencia, filhos e filhas,

1 —

^kj^^vy^^j

seja. semelhantes na aparencia e dessemelhantes no paladar
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Glorificado e Sublimado seja Ele,

acima do que alegam!

101. Ele e O Criador Impar do

ceu e da lerra. Como teria Ele urn

filho. enquanto nao tern compan-

heira? E Ele criou todas as cousas.

E Ele, de todas as cousas, e

Onisciente.

102. Esse e Allah, vosso Scnhor.

Nao existe deus senao Ele, Criador

de todas as cousas: entao, adorai-O.

E Ele, sobre lodas as cousas. e

Patrono.

103. As vistas nao 0 atingem

enquanlo Ele atinge todas as vistas.

R Ele e 0 SutiL O Conhecedon

104. Com efeito, chegaram-vos

clarividencias dc vosso Scnhor.

Entao. quern as enxerga, sera em
beneflcio de si mesmo, E quern

eneeguece, sera em prejuizo de si

mesmo, E, sobre vos
;

nao sou

custodio.

105. E, assim, patenteamos os

versiculos, e isso, para que

disscssem:
ti

Estudaste c
1
) com os

seguidores do Livro", e para que

o
{2}

tornassemos evidente, para um
povo que sabe.

(U Os idolairas, sempre, acusaram, ialazmcnte, Muhammad de receber seus

ensinamentos de judcus e cTisliios, e nao de Deus. dirctamcnlc

(2) O: o Alcorao.
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106, Segue o que te foi revelado

de teu Senhor. Nao existe deus

senao Ele, E da de ombros aos

idolatras.

1 07, E. se Allah quisesse, nao

haveriam idolatrado. E, sobre eles,

Nos nao te fizemos custodio, E tu,

sobre eles, nao es patrono,

108, E nao injurieis os que eles

invocam alem de Allah: pois, eles

injuriariam a Allah, por agressao.

sem ciencia. Assim, aformoseamos,

para cada comunidade, suas obras;

em seguida, seu retorno sera a scu

Senhor; entao, informa-los-a do que

faziam.

109, E juraram, por Allah, com
seus mais solenes juramentos, que,

se Ihes chegasse urn sinal,

eertamente, nele creriam. Dize:
t£Os

sinais cstao, apenas, junto de

Allah.
1
' E o que vos faz pressenti-

lo
(l)

? Por certo, quando ele lhes

chegar. nao crerao.

110, E Nos lhes reviraremos os

coracoes e as vistas: entao, nao

crerao, como nao creram nele, da

vez primeira, e deixa-los~emos, cm
sua transgressao, caminhando as

eegas.

(0 Lo: Isso, ou seja, a creni^a nos sinais divinos, por parte dos idolatras. C) versiculo

ad vert e os crentes. que an s lavam ardcntcmcnie que <;hegassem os smais divinos,

rixilarnados pdos idolatras, de que, mesmo que lhes chegassem, por contumacia c

lgnorancia, nao iriam crcr neles.
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111. E, se fizessemos descr-

ibes os anjos e lhes falassem os

mortos c lhcs reunissemos todas as

cousas a sua frente, nao creriam,

exceto se Allah quisesse. Mas a

maioria deles o ignora,

112* E, assirru fizemcs para cada

profeta inimigos; demonios dentre

os humanos e os jinns, que

inspiraram uns aos outros dito

floreado, para se iludirem - e
?
se

leu Senhor quisesse, nao o fariam.

Hntao. deixa-os e ao que forjam -

1 13. E para o escutarem os

cora^oes daqueles que nao creem na

Derradeira Vida, e para, com isso,

se agradarem, e para continuarem a

perpetrar o que estavam perpetrando.

114. Dize; ^Entao, buscarei por

juiz QutrG que Allah, enquanto Ele c

Quern fez descer, para vos, o Livro

aclarado?" E aqueles, aos quais

concederamos o Livro
(l

\ sabem

que ele foi descido de teu Senhor,

eom a verdade. Enlao, nao sejas, de

modo algum, dos contestadores.

115. E a palavra tie teu Senhor

cumpriu-se, em verdade e just19a.

Nao ha quern troque Suas Palavras. E
Ele e 0 Oniouvinte, O Onisciente,

116. E, se obedeces a maioria dos

que estao na terra, descaminhar-te-

< -* *^

.

1 i^ij'J

(' ) O Livro: a Tora,
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ao do caminho dc Allah, Nao scguem

senao conjeturas e nada fazem

senao imposturar.

117. Por certo, leu Senhor e bem
Sabedor de quem se descaminha de

Scu caminho, E Ele e bem Sabedor

dos guiados,

118. Entao, comei daquilo, sobre

o qual foi mencionado o nome de

Allah, se de Seus sinais sois crcntcs.

1 1 9. E por que razao nao

comcrcis daquilo, sobre o que foi

mencionado o nome de Allah,

cnquanto, com efeito, Ele vos

aclarou o que vos e proibido, exceto

aquilo
tn

ao qual fostes impelidos

pela fome? E, por certo, muitos, com
suas paixoes, descaminham a

outros. sem ciencia. Por certo, teu

Senhor e bem Sabedor dos

agressores,

120. E deixai o pecado, aparente e

latente. Por certo, os que cometcm

o pecado serao recompensados,

pelo que perpctravam,

121. E nao comais daquilo, sobre

o qual nao foi mencionado o nome
de Allah E, por certo, isto e

perversidade. E, por certo, os

demonios inspiram seus aliados,

para que contendam convosco. E,

- 1 A H

( 1 ) Cf. V 3
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se vos ihcs obedeceis, por certo,

sereis idolatras.

122. E
?

acaso, quern estava

mono, e N6s demo-lhe vida c

fizemo-lhe luz, com que anda entre

os homens, e igual a quern esta nas

trevas, das quais jamais saira
(1)

?

Assim, afbrmoseou-se, para os

renegadores da Fe, o que faziam.

123. E, assim, fizcmos, em cada

cidade, proceres de seus crimino-

sos
(2)

, para nela usarem de estrata-

gemas. F nao usam de estratagemas

senao contra si mesmos, e nao

percebem,

124. E, quando urn sinal lhcs
(3)

chcga dizem:
uNao creremos, ate

que nos concedam algo igual ao que

fora concedido aos Mensageiros de

Allah;' Allah e bem Sabedor de

ondc depositar Sua mensagem.

Aos que foram criminosos alcanca-

los-a vileza, junto de Allah, e

veemente eastigo, pelos estrata-

gemas de que usavam.

125. Entao, a quern Allah deseja

guiar, Ele Ihe dilatara o peito para o

^* * } w } ""
^

1 1) Rste versiculo alude. de urn J ado. ao iddlatra. que e igual ao morto. e que. havendo

abra^ado o Islau. come^a a go/ar a vida: de outro lado, ay idulatra que. nao

abatidonando a idolatria, nas trcvas pcrmaneee. irrcmcdiavdmcntc.

(2) Rcf'crcncia aos principals dc Makkah, que sc tomaram OS mais ferrenhos immigos

de Muhammad.

0) Lhes: aos principal de Makkah, entre os quais se tmcontrava Abu Jahl, tio do

Profcta c mimigo dedarado da mensagem pregada por ele.
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Islao. E a quern deseja descaminhar,

Ele lhe tomara o peito constrito,

oprimido, como se se esforcassc

para ascender ao ceu
(1)

. Assim,

Allah faz cair o tormenlo sobre os

que nao creem.

126* E esta e a senda rcta de leu

Senhor. Com efeito, aclaramos os

sinais a um povo que medita.

127. Deles e a Morada da Paz,

junto de seu Senhor. E Ele sera seu

Protetor, pelo que faziarrh

128. E um dia, Ele os rcunira, a

todos, e dira:
e<0 coorte de jinns!

Com efeito, cativastes muilos dos

humanos." E seus aliados, entre os

humanos, dirao:
iL

Senhor nosso!

Deleitamo-nos, uns com os outros
<2

\

e atingimos nosso lermo, que Tu
havias fixado, para nos," Ele dira:
4iO Fogo sera vossa moradia: nele

?

sere is eternos, exceto se Allah

quiser
(3)

outra cousa," - For certo,

teu Senhor c Sabio, Onisciente.

129. E, assim. tornamos os

(0 E notavel o modcrno cntendimento eicntifico. encerrado neste versiculo, acerca

das dificuldades respiralorias ocorridas em grandes altitudes. Pcsquisas atuais

rcvclam que, quanto mais n homem ascende no espaco, tan to mais sua respiraeao

se torn a dificil, em virtudc da comprcssao aimosfcrica exernda em seu torax

(2) u ns como os outros: os homens se dclcitararn cam os jinns, pois estes

aformosearam os pecados, que pareceram aquetes puro dekite. K, por sua ve/, os

jinns sc deleitaram com a obediencia dos homens,

(3) Quer dizer, exceto se Dcus prcdispuser que o castigo do Togo seja transferido para

um outro eastigo, tal como o do gelo.
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injustos aliados uns aos outros,

pclo que comctiam -

130. "6 coorte de jinns e

humanos! Nao vos chegamm
Mcnsageiros vindos de vos, que

vos narraram Mcus sinais c vos

admoestaram do deparar deste vosso

dia?
11

Dirao; "Testemunhamos contra

nos mesmos/' E a vida terrena

iludiu-os
?
c testemunharao, contra

si mesmos, que foram renegadores

da Fe.

13LIsso porque nao c admissivcl

que teu Senhor aniquile as cidades

por injusti^a, enquanto seus habi-

tantes estao desatentos a Verdade,

132. E, para cada um deles, ha

escaloes, pelo que fazem, E teu

Senhor nao esta desatento ao que

fazem.

133, E teu Senhor e 0 Bastante

a Si mesmo, O Possuidor dc

miscricordia. Se quisessc, far-vos-

ia ir e faria suceder, depois de vos,

a quern quisesse, assim como vos

fez surgir da descendencia de outro

povo.

134. Por certo, o que vos e

prometido vira, e nao podereis

escapar disso.

135, Dize; "6 men povo! Fazei

o que puderdes; por certo, fare! o

que puder, Entao, sabcreis quern

GSM
>5 /

$^yiJA
fj*^J*
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tera o final fehz da Derradeira

Morada, Por ccrto, os injustos nao

scrao bcm-aventurados/
J

136. E eles
(1)

dcstinam a Allah

porcao das messes e dos rebanhos,

que Ele fez ex i stir, e dizem: "Isto e

para Allah". segundo sua

pretensao,
u
e aquilo e para nossos

idolos." Entao, o que c para seus

idolos jamais chegara a Allah, e o

que e para Allah chegara a seus

idolos. Que vil o que ju[gam!

137. E, assim, seus parceiros
(2)

aformoseiam, para muitos dos

idolatras, a matanca de seus filhos,

para arruina-los e para confundi-

los em sua religiao. E, se Allah

quisesse, nao o fariam. Entao,

dcixa-os e ao que forjam.

138. E dizem: ^Estes sao

rebanhos e messes vedados: nao se

alimentara deles senao quern

quisermos", segundo sua pretensao.

0) Ha referenda, neste versfculo. no habuo. entre os idolatras dc Makkah. de

destinarcm parte das messes e rebanhos a Deus. para atos de earidade: e oulra

parte aos idolos, para oferenda e dlstribuicao a seus servidores. Ocorre que a

destinada a Dens, eles se permiiiam despende-la. em beneficiu dos idolos,

enquanto a que era destinada aos idolos, nunea ehegava a Dcus, ou seja, nunca era

despendida em caridade

(2) Parceiros: aqui relacionam-se com os demonios ou com os guard iaes dos idolos.

Notosc que, k cpoca pre-islamica, era costume urn pai i molar aos Idolos o filho

que nasccsse apos um numero determinado dos filhos. Tal pratica era incentive!

a

pelos pareeiros a que esie versiculu se referc.

(3) Quern: o guard iao dos idolos. Por scr este cargo ocupado, exclusivamente, por

homens, e jamais por mulheres, so cstcs. pod i am alimcritar-se destes rebanhos e

messes
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E ha rebanhos, cujos dorsos sao

proibidos
?

e rebanhos, sobre os

quais eles nao mencionam o nome
dc Allah, ao serem imolados,

forjando, assim, mentiras a respeito

dEle, Ele recompensa-los-a pelo

que forjavam,

139, E dizcm: "O que ha nos

venires destes rebanhos e privilegio

exclusive de nossos varoes e

proibido a nossas mulheres." E, se

a cria nascer morta, todos serao

parceiros na partilha dcla. Ele

reeompensa-los-a, por suas

alega^oes. Por certo, Ele e Sabio,

Onisciente,

140* Com efeito, perdem-se os

que matam a seus filhos, insensata-

rnente, sem ciencia, c proibem o

que Allah lhes da por sustento,

forjando mentiras acerca de Allah,

Com efeito, descaminham-se e nao

sao guiados,

141. E Ele c Quem fez surgir

jardins emparrados e nao empar-

rados, e as tamareiras e as searas,

sendo variados seus frutos; e a

oliva e a roma, semelhantes e nao

scmelhantcs, Comci de scu fruto,

quando frutificar, e concedei o que e

de seu direito, no dia de sua ceifa, e

nao vos entregueis a excessos

bgp^j jj*ij3i£=3

(1) Cf. V 103 n I . c 4

(2) Ou seja, distnbuindo toda a safra, scm dcixar para si proprio c para us seus.
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For certo, Ele nao ama os entregucs

a cxccssos,

142. E Ele crioiL cios rebanhos,

uns para carga e, outros, pcquenos,

para o abate. Comci do que Allah

vos deu pOT sustento e nao sigais

os passos de Sata, For certo, ele

vos e inimigo declarado,

1 43. E criou oito reses

acasaladas: um casal de ovinos e

um casal de caprinos. - Dize;

"Qual deles tile proibiu
(1)

? Os dois

machos ou as duas femeas? Ou o

que contem as matrizes das duas

femeas? Informai-me, com ciencia,

se sois veridicos " -

144. E um casal de camelos e

urn casal de vacuns. — Dize:
4

Qual

deles Ele proibiu
(2^ Os dois

machos ou as duas femeas? Ou o

que contem as matrizes das duas

femeas? Ou fostes testemunhas,

quando Allah vo-lo recomendou?"-

Hntao, quern mais injusto que

aquelc que forja mentiras, acerca

de Allah, para descaminhar, sem

ciencia, os humanos? For certo.

:„ > -a \\ -i \\.1 * IT ^ " ' - \ ""a

-T-i tl^ xTi-sl Ire

'A i

* f (if ^ ,r

tf*HV i *^ ^ ^ -

^-f l ^ -J.J m

0 ) Estc vcrsiculo e o seguinte patenteiam a arbitrariedade e o absurdo com que os

pagaos deerctavam suas leis e proibictks. Aqui, a proibicao nao se estendia, por

excmplo, a todos os especimens animais de um mesmo sexo s mas a apenas alguns

deles e de sexos dilerentcs, scm um motivo logico que u explieasse. Na verdade,

por que nao Coram vedados, emao. ao alimcnto e a cavalgada, todos os ^specimens

animais do sexo masculine, ou, por outro, todos os especirnens animai'; do sexo

feminino, mas inexplicave] e indistintamenle alguns deles'*

(2) Ver nota anterior.
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Allah nao guia o povo injusto.

145. Dize:
uNao encontro, no que

se me revelou, nada dc proibido para

quern queira alimcntar-se, a nao

ser que scja animal encontrado

mono, ou sangue fluido, ou carne

de porco - pois e, por ccrto,

abomina^ao - ou pervcrsidade: o

animal imolado com a invocacao

de oulro nome que Allah " E aquele

que e impelido a alimentar-se

disso, nao sendo transgressor nem
agressor

(l)

,
por certo, teu Senhor e

Perdoador, Misericordiador.

1 46. E, aos que praticam o

judaismo, proibimos todo animal

de unha nao fendida. E dos

vacuns e ovinos, proibimo-lhes a

gordura, exceto a que seus dorsos

possuem ou suas entranhas, ou a

que esta aderida aos ossos. Com
isso, recompensamo-los por sua

transgressao . E, por certo, somos

Veridicos.

147. Entao, se te desmentem,

dize: "Vosso Senhor e Possuidor

da imensa misericordia, c nao sera

revogado Seu suplicio para o povo

criminoso.
7 '

148,0s que idolatram dirao:
;i
Se

Allah quisesse, nao idolatrariamos,

< 'f- * ^. _, *

< " j IT -'IT - J V

0)Cf. [1 173 nl

(2) Cf. IV 160.
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nem nossos pais, e nada proibina-

mos." Assim
;
aqueles que foram

antes deles, desmentiram a seus

Mensageiros, ate experimentarem

Nosso supiicio. Dize: 'Tendes

alguma ciencia disso e podeis no-

la demonstrar? V6s nao seguis senao

conjeturas, e nada faze is senao

imposturar."

149. Dize:
41E de Allah o

terminantc argumcnto, Entao, se

Ele quisesse, haver-vos-ia guiado,

a todos."

150. Dize; "Trazei vossas teste-

munhas que testemunham que Allah

proibiu isso " Entao, se testemun-

ham, nao testemunhes com eles. E
nao sigas as paixoes dos que

desmentem Nossos sinais e que

nao creem na Derradeira Vida,

enquanto equiparam outros a seu

Senhor,

151. Dize: "Vinde, eu recitarei o

que vosso Senhor vos proibiu*
l>

:

nada Lhe associeis. E tende

benevoieneia para com os pais. E
nao mateis vossos filhos, com
receio da indigencia: Nos vos

(.
J

) F-.s^c vcrjiiculo c os duis subseqiicntes ^TiLcrrtirn a que podt diainar du o

decalogo islam ico: 1 Nao associar nada a Deus; 2. Ter benevoieneia para com os

pais: 3, Nao matar os filhus, reeeando nao poder sustenla-los; 4. Evitar qualqucr

tipo de obscenidudc ou torpc/.a; 5. N3o comctcr homkidio; 6. Nao surrupiar os

bens dus orfiios; 7. Scr honesto nas transacts; S. Agir, scmprc, com justica.

mcsmo L^m dctrimcnto de parcntes; 9 Cumprir o pacto de Deus, observando-lhe os

preceitos; 10. Seguir a send a reta de Deus.
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damos sustento, e a eles. E nao vos

aproximeis das obscenidadcs,

aparentes e latentes, E nao mateis a

alma, que Allah proibii/ * matar.

exceto se com justa razao. Eis o

que Ele vos recomenda, para

razoardes,

152. "E nao vos aproximeis das

riquezas do orfao, a nao ser da

melhor maneira
(2)

, ate que ele atinja

sua forea plena*
35

. E completai a

medida e o peso com eqiiidade. Nao

impomos a nenhuma alma senao o

que c de sua capacidade. E
?
quando

falardes. sede justos, ainda que se

trate de parente. E sede fieis ao

pacto de Allah. Eis o que Ele vos

recomenda, para meditardes,

153. por certo, esta c a Minha

senda reta: entao, segui-a e nao

sigais os outros caminhos
<4)

,
pois

vos separariam de Seu caminho.

Eis o que Ele vos recomenda, para

serdes piedosos."

154. Em seguida, concederamos

a Moises o Livro, como comple-

(') I: let comum a todos os livros divinos o respeito pela vida k exceto quando. por

mot i vos rctaliativos. a reiigiao permite a homicidio.

(2) Ou scja, incrcmentando os bens, e nao espoliando-os.

(3) Ou seja, ate chegar ao auge da forca psicofisiulogiea que, scgurtdo alguns

exegelas, corresponds a pubcrdadc, c. scgundo outros. a idado da ra/ao. atingida

emre os 25 e 30 anos. Repctir-se-a esta expressao cm XII 22, XVII 34, XVIII

82, XXII 5, XXV1H 14, XL 67 e XLV1 1 5, sendo que, neste ultimo versiculo,

a palavra parece corresponder a idade de 40 anos

(4) Os outros caminhos as outras reli^ioes,
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mcnto de Nossa graca para com
aquclc que bem-faz, c como
aclara^ao de todas as cousas, e como

orientaeao e misericordia, para

eles
(h

ererem no deparar de seu

Senhor.

155. E esle
<2)

e urn Livro, que

fizemos descer; bendito. Segui-o,

entao, e sede piedosos, na esperanca

de obterdes misericordia.

156. Fizemo-lo descer, para nao

dizerdes; ^Apenas, fora descido o

Livro, sobre duas faccoes
(3)

, antes

de nos, e, por certo, estavamos

desatentos a seu estudo/"

157. Ou para nao dizerdes:
u
Se

houvesse descido o Livro, sobre nos,

haveriamos sido mais bem guiados

que eles." Com efeito, chegou-vos.

entao, de vosso Senhor, evidencia

e orientaeao e misericordia. E
qucm mais injusto que aqucle que

desmente os sinais de Allah e deles

sc aparta? Rccompensaremos os

que se apartam de Nossos sinais,

com o pior castigo, porque deles se

apartavarm

158. Nao esperam elcs senao os

anjos lhes cheguem ou chegue teu

Senhor ou cheguem alguns sinais

0 oJ^lJ^ijfidfeji

U) Eles i os filhos de Israel

: o Alcoran.

(3) Ou seja. sobre os judeus e os cristSos.
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de teu Scnhor? Urn dia
T
quando

alguns sinais de teu Senhor10

chcgarcm, nao beneficiara a alma

alguma sua fe, sc ela nao houver

crido, antes, ou nao houver logrado

nenhum bem
?
em sua fe. Dize:

"Esperai: por certo, N6s estaremos

esperando,
11

159. Por certo, os que separam

sua religiao e se dividem em seitas,

tu nada tens com eles. Apenas, sua

questao sera entregue a Allah; em
seguida, Ele os informara do que

faziam,

160. Quern ehega com a boa acao

tera dez vezes seu equivalente, e

quern chega com a ma a^ao nao

sera recompensado senao com seu

equivalente. E eles
(2

^ nao sofrcrao

injusti^a.

161. Dize: "Por certo, meu
Scnhor guiou-me a uma senda reta:

a uma religiao justa, a crenca de

Abraao. monoteista sincero, e que

nao era dos idolatras,"

162. Dize; "Tor certo, minha

oracao e meu culto e minha vida e

minha morte sao de Allah, 0
Senhor dos mundos,

i J o

-7 ~t

(') Quer dizer: "acaso esperam que Ihes chegucm as anjus da mode ou o castigo dc

Deu$ ou alguns sinais divinos do Dia do Juizo (entre outros, 0 nascimento do sol

no pocntc, o retortio de Jesus, o surgimento de Gog e Magog), para que creiam?"

(2J Eles: os homens.
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163. "Ele nao tern parceiro, E
isso me foi ordenado, e eu sou o

primciro dos moslimes."

164. Dize: "Buscarei outro

senhor que Allah, enquanto Ele e

O Senhor de todas as cousas? E
cada alma nao comete pecado

senao contra si mesma. E nenhuma

alma pecadora area com o pecado

de outra. Em seguida, a vosso

Senhor sera vosso retorno: entao,

Ele vos informara daquilo de que

discrepaveis."

165. E Ele e Quern vos fez

sucessores, na terra, c clcvou, cm
cscalocs, alguns de vos acima de

outros, para por-vos a prova, com
o que vos concedeu, Por certo, teu

Senhor e Destro na punicao e, por

certo , Ele e Perdoador, Misericor-

diador.

o> Sljlj/4%iS

p>t^ ^ ^ ft £ —



7. Suratu 'Al-Vraf Parte 8 235 * *>i

SURATU >AL- ,A
r

RAF(l)

A SURA DE AL 'A RAF

De Makkah - 206 versiculos.

Em name de Allah O
Misericordioso, 0 Misericordiador.

L AlifJ.am, Mim, $ad<
2)

2. Este e um Livro, que e

descidu para ti
(3)

?
Muhammad -

entao, que nao haja, em tcu pcito,

constrarigimento a scu respeito -,

para admoestares, com ele, os

renegadores da Fe, e para ser

lembran^a para os crentes.

3. Segui o que e descido para

vos, de vosso Senhor, e nao sigais,

em vez dEle
T
outros protetores.

Quao pouco mcditais,

]Sj=^=^^_j -CJJ rr^jv.

SLs cdj'1 ^

--
1
-;

(') A I A cRaf: plural da palavra L urf, que signifies, entre outras cousas. o simo de

qualquer elevacao do solo; tudo o que sobressai de uma cousa. No Alcorao, este

vocabulu designa o plncaro da muralha divisoria entrc o Par a [so e o Inferno.

Acresca-se que esta muralha podc qu nao ser material e nao impede que se uucam

ecos das vozes dos que Heam em cada um dos lados, que ela separa. No pincaro

desta muralha. eneontram-se os que podem ver tanto os habitantes do Haraiso,

quanto os do Inferno, com os quais se eamunicam, ora com escarnio, quando corn

estes ultimos, ora com afabilidade, quando com os primeiros. A sura, assim, se

denomina, pcla dupla mencao desta palavra nos versiculos 46 e 4K. H a mais longa

sura rcvclada em Makkah, e, como todas ai reveladas, trata dos assuntos basieos

do Islao, tais como: a Mensagem, a Ressurrei^ao e a recompen sa no Dia do Juizo

Alem disso, ha rclatos minuciosos da hislona de varios profetas e seus povos. E

notavel na apresenlaeao da genesc do mundo, quando nao deixa de fazer mencao

da historia edenica c da Umtacao satan ic a sobre Adao e Eva. Outra vez, faz-nos

aleniar para os fenomenos do Universo, como prova da incontcstavel soberania de

Dens. Einalmente, admoesta 0 increu do netasto flm dos que se voltam para Satil e

convida 0 c rente para ser humilde e tcmeroso nas preces e no amor a Deus.

(2) Cf II 1 n3.

Para ti: dc Deus atraves o Anjo Gabriel,
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4. E que dc cidades aniquilamos!

Entao, Nosso suplicio chegou-

lhes
(

\ enquanto dormiam a noitc,

ou enquanto sesteavam.

5. E, quando Nosso suplicio Ihes

chegou, sua invocacao nao foi senao

dizcr: "Porcerlo, fomos injustos."

6. Entao. em verdade. interro-

garemos aqueles, aos quais Nossa

Mensagem foi enviada, c cm
verdade interrogaremos os Mensa-

geiros.

7. Em verdade, narrar-lhes-emos,

entao, com ciencia, o que fizeram,

e nunca estivemos Ausentes.

8. E a pesagem vcrdadeira sera

nesse dia, Entao, aqueles cujos pesos

em boas obras forem pesados,

esses scrao os bem-avenlurados;

9. E aqueles, cujos pesos forem

leves, esses serao os que se

perderao a si mcsmos, porquc

foram injustos com Nossos sinais;

10. E, com efeito, empossamo-

vos na terra, e, nela, fizemos, para

vos
?
meios de subsistencia. Mas !

quao pouco agradeceis!

11. E, com efeito, criamo-vos;

em seguida. configuramo-vos;

depois, dissemos aos anjos:

ijl^yl^tL yLlitf IjJ--*-

i^vui e2

(0 Lhes: aos habitantes dessas cidades, tal como ocurreu ao povo de Lot. aniquilado

a noitc, e ay povy de Chuc
aib, aniquilado durante a sesta.
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"Prostcrnai-vos diantc dc Adao.'
; E

prosternaram-se, exceto Iblis, Ele

nao foi dos que se prosternaram,

12. Allah disse;
LtO que te

impcdiu dc tc prostcrnares, quando

to ordenei?" Sata disse: "Sou

melhor que ele, Criaste-me de fogo

e cnaste-o de barro."

13. Allah dissc: "Entao, desca

dek (3)
! E nao te e admissivel te

mostrares soberbo nele, Sai
?
pois,

por certo, es dos humilhados!"

14. Sata disse: "Concede-me

dilacao, ate um dia, em que eles
(2)

serao ressuscitados."

15. Allah disse: "Por certo, es

daqueles aos quais sera concedida

dilacao
"

16. Sata disse: "Entao, pelo mal

a que me condenaste. ficarei, em
verdade, a espreita deles, em Tua

senda reta.

17. "Em seguida, achegar-me-ei

a elcs, por diante e por detras

deles, e pela direita deles e pela

esquerda deles, e nao encontraras a

maioria deles agradecida."

18. Allah disse: "Sai deie
{3

\

como execrado, banido, Dos que,

(ft yJjJL

( 0 Dele : do Paraiso.

(2) Eles : os homens.

(3) Dele : do Paraiso.
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dentre eles, te seguirem, enchcrei a

Gcena, dc todos vos,

19. "E
3
6 Adao! Habita, tu e tua

mulhcr, o Paraiso; e come! onde

ambos quiserdes, e nao vos

aproximeis desta aravore
(1)

; pois,

serieis dos injustos
"

20. E Sata sussurrou-lhes

perfidias. para mostrar a ambos o

que lhes fora acobertado de suas

partes pudendas, e disse: Vosso

Senhor nao vos coibiu desta arvore

senao para nao scrdcs dois anjos

ou serdes dos eternos,"

21. E jurou-lhes:
t:

Por ccrto, sou

para ambos de vos um dos

eonselheiros."

22. Entao
?

seduziu-os, com
falacia, E n quando ambos experi-

mentaram da arvore, exibiram-se-

lhes as partes pudendas. e

comecaram a aglutinar, sobre elas.

folhas do Paraiso. E scu Senhor

chamou-os: "Nao vos eoibi a

ambos desta arvore c nao vos disse

que Sata vos era inimigo

declarado?"

23. Disseram: "Senhor nosso!

Fomos injustos com nos mcsmos e,

sc nao nos perdoares e nao tiveres

misericordia de nos, estaremos, em
verdade, dentre os pcrdedores.

(H Cf. II 35 til
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24 Allah disse; "Descei, sendo

inimigos uns dos oulros. E tcreis,

na terra, residencia e gozo ate certo

tempo."

25. Ele disse:
uNela vivereis e

ncla morrcrcis e dcla far-vos-ao

sair."

26. 0 filhos dc Adao! Com efcito,

criamos. para vos, vestimenta, para

acobertar vossas partes pudendas,

c aderecos. Mas a vestimcnta da

piedade, esta e a melhor. Esse e

urn dos sinais de Allah, para

meditarem,

27.6 filhos de Adao! Que Sata

nao vos tente, como quando fez sair

a vossos pais do Paraiso, enquanto

a ambos tirou a vestimenta, para

faze-los ver suas partes pudendas,

Por certo, ele c seus sequazes vos

veem de onde vos nao os vedes,

Por certo, Nos fizemos os dcmomos
aliados aos que nao creem.

28. E, quando eles^ cometem

obscenidade
(2)

, dizem:
4i

Encont~

ramos, nela, nossos pais, e Allah

no-la ordenou." Dize, Muham-
mad: 4i

Por certo, Allah nao ordena

^ i „ ^ *

y^1^ o^ji^^ ftfr

;

(0 Lies: os que nao crcem. seja, os Quraich

(2) C) vncabulo obscemdade traduz fahichah. que significa pecado ncfando Hin gcral,

esle termo e aplicado para designar o adulteriu. Nesie versicuto, pode quahflcar o

habitu de os pagaos pre-islamicos. homens c mulhere*, circundarem desnudos a

Kac
bah.
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a obscenidade. Dizeis aeerea de

Allah o que nao sabeis?"

29. Dizc: "Meu scnhor ordena a

eqiiidade. E erguei vossas faces

para Allah, em cada mesquita. E
invocai-O, sendo sinceros com Ele,

na devocaa Assim como Ele vos

iniciou a cria^ao, a Ele

rcgressareis."

30. A um grupo Ele guiou, e a

um grupo deveu-se o descaminho;

por certo, eles tomaram os

demonios por aliados, em vez de

Allah, enquanlo supunham estar

sendo guiados,

31. 6 filhos de Adao! Tomai
vossos ornamentos

(l)

, em cada

mesquita, E comei e bebei, e nao

vos cntrcgueis a excesses. Por

certo, Ele nao ama os entregues a

excessos.

32* Dize: "Quern proibiu os

ornamcntos que Allah criou para

Seus servos e as cousas benignas

do sustento?" Dize: "Estas sao,

nesta vida, para os
(2) que creem, e

serao a eles consagradas no Dia da

Rcssurreicao. Assim, aclaramos os

sinais a um povo que sabe."

!>^=j

{') Ou seja. "Vcsti-vos com os adomos materials, e morais como a piedade, ao

orardes nas mesquitas." lsso, em oposicao aos peregrines pagios, que tumpriam
sl;us ritos, circulando desnudos esles iocais de oracao.

(2) Os que creem e os que n&o creem desrrutam das baas cousas desta vida. No dia do

Juizo. enlretanto. estas serao consagradas, apen as, aos primciros.
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33. Dize: "Apenas, meu Scnhor

proibiu as obscenidades, aparentes

c latentes, e o pecado e a agressao

desarrazoada, e que associeis a

Allah aquilo de que Elc nao fez

descer, sobre vos, comprova^ao

alguma, e que digais acerca de

Allah o que nao sabeis."

34. E para cada comunidade ha

um tcrmo, Entao, quando sen termo

chegar, el a nao podera atrasar-se.

uma hora scquer, nem adiantar-se.

35,6 filhos de Adao! Se
?
em

verdade, vos chegam Mensageiros,

vindos de vos, para narrar-vos

Meus sinais, entao, aqueles que

sao piedosos e se emendam, por

eles nada havera que temer, e eles

nao sc entristecerao,

36. E os que desmentem Nossos

sinais c, diante deles, se ensober-

becem, esses sao os companheiros

do Fogo. Nele serao etemos,

37. E quem mais mjusto que

aquele que forja mentiras acerca de

Allah ou desmente Seus sinais? A
esses, alcan^a-los-a sua por^ao do

Livro*
1

J

, ate que, quando Nossos

Mensageiros celestiais lhes

chegarem para levar-lhcs a alma,

dirao cstes: "Onde estao os que

invocaveis alem de Allah?" Dirao:

( 3
) Do Livro : Jo Livro du Dcstino, Cf. VI 38 n2
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"Sumiram, para longe de nos," E
testemunharao, contra si mesmos,

que cram renegadores da Fe,

38* Allah dira:
iL

Entrai no Fogo,

junto com comunidades de jinns e

de humanos, que, com efeito,

passaram antes de vos," Cada vez

que uma comunidade ai entrar,

amaldicoara sua irma^, ate que,

quando se sucederem todas, nele*
2)

,

a ultima dira, acerca da primeira;

"Senhor nosso! Sao estcs os que nos

descaminharam; entao, concede-

lhes o duplo castigo do Fogo." Ele

dira;
u
Para cada qua! havera o

duplo, mas vos nao sabeis."

39. E a primeira delas dira a

ultima:
UE nao tendes vantagem

alguma sobrc nos: entao,

experimental o castigo pelo que

cometieis
"

40, Por certo, aos que dcsmen-

tern Nossos sinais e, diante deles, se

ensoberbecem, nao se lhes abrirao

as portas do ceu nem entrarao no

Paraiso, ate que o camelo(3)
penetre

- **• I *i i * -*

U) Irma : a ceracSo precedent, amaldicoada par haver extraviado a nacao seguintc.

(2) Nelc : no Inferno.

(3) Came Jo, em arabe, e jamal; mas esta palavra arabe pode ser lida, tambem, jaml.

que significa, enlao, soga, cord a gross a. A segunda maneira de interpretar esta

palavra foi escolhida pelo companheiro do Profeta, o erudito Ibn Abbas,

asseverando que as analogias ensinadas por Deus sao mais propicias que aque]as

alusivas ao camelo. Ou sej a. enquanlo a soga e mais condizente com o Ho que

passa pelo fundo da agulha, o camelo e bem mais estranho a esta. Entretanto. a

opiniao geral que a palavra. no texto, significa camelo, o simbolo de algo
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no fundo da agulha. E, assim,

reuompensaremos os criminosos.

41/ferao a Geena, por leilo, e

sobre eles, cobcrtas de fogo. E,

assim, reco'mpensaremos os injustos.

42. E os que crccm c fazem as

boas obras - nao impomos a

nenhuma alma scnao o que c dc

sua capacidade - esses sao os

companheiros do Paraiso. Nele,

serao eternos.

43. E tiraremos o que houver de

odio em seus peitos. Correrao rios

a seus pes, E dirao: "Louvor a

Allah, Que nos guiou a isto! E nao

havenamos guiado, se Allah nao

nos houvesse guiado! Com cfeito,

os Mensageiros de nosso Senhor

chegaram com a Verdade." E
bradar-se-lhes-a: "Este e o Paraiso

que vos fizeram herdar, pclo que

fazieis."

44. E os companheiros do Paraiso

bradarao aos companheiros do

Fogo: "Com efeito, encontramos

verdadeiro o que nosso Senhor nos

prometera: entao, vos encontrastes

verdadeiro o que vos so Senhor

prometera?" Eles dirao: "'Sim.'
1

Entao, urn anunciador anunciara.

volume so, e o fundo da agulha, o simboio da passagem eslreita. K, por tratar-se
r

aqui
;
de algo impost vel, nada ohsta que se apele para esta imagem, a fim de

Iraduzir-se a impossibilidade dos dese rentes no ecu. Vide Mateus XJX 24;

Marcos X 25 e Lucas XVIII 25.
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entre eles, que a maldicao de Allah

sera sobre os injustos,

45* Que afastaram os homens
do caminho de Allah, e buscaram

torna-lo tortuoso, e foram

renegadores da Derradeira Vida.

46. E havera, entre ambos, uma
muralha, li, sobre ATA'raf^,

havera homens, que rcconhcccrao

cada um por seu semblante . E

bradarao aos companhciros do

Parafso:
:£Que a paz esteja sobre

vos!" Eles nao entraram nek,

enquanto a isso aspirem.

47. E
?

quando suas vistas se

voltarem em dire^ao aos compan-

heiros do Fogo, dirao;
u
Senhor

nosso! Nao nos fa^a cstar com o

povo injusto."

48* E os companheiros
(3)

de Al

'A
c

raf bradarao a uns homens, que

reconhecerao por seu semblante,

Dirao: "De que vos valeu vosso juntar

de riquezas e vossa soberba?

jj^K "
Jf ^ ' ^

(') Ocorrc
:
aqui, a primeira mencSo da pakivra Al A cRaf , o ponto mais alto da

muralha divisoria entre o Paraiso e o Inferno.

(2) O reconhecimenlo se fara pdo cspkndor das faces dos bum-aventurados. e pela

negritude das faces dos maJ-aventurados. Cf. Ill 106 n3.

(3) Sao varias as opinioes acerca destcs companhciros dc A] AcRaf Ha quern os

relacionc a anjos, e, outros, a mensageiros; outros s ainda, a individuos cujas boas c

mas acoes se equilibram. Entretanto, na verdadc, nao podcm ser anjos, ja que, no

verskulo 46 desla mesma sura, sac diamados dc homens, termo que nao se aplica

aos anjos. A opiniao mais credeneiada c a dc que clcs rcprcscntam o cscol da

humamdade e as kstemunhas das nactfes, junto as quais se constituem profetas e

mensageiros,
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49*
u
Estes

(,)
sao aqueles a

respeito dos quais jurastes que

Allah nao os alcan^aria com Sua

misericordia? Mas Allah disse-

Ihes: 'Entrai no Paraiso; nada

havera que temer por vos
?
e vos

nao vos entristecereis!'"

50. E os companheiros do Fogo

bradarao aos companheiros do

Paraiso: "EntornaL sobrc nos
?
uma

pouca agua ou do que Allah vos

deu por sustento" Dirao: "Por

certOj Allah proibiu ambas as

cousas aos renegadores da Fc,

51.
uQue tomaram sua religiao

por entretenimento e diversao, c

que a vida terrena iludiu." Entao,

hoje, N6s os esqueceremos como
esqueceram eles o deparar deste

seu dia
?

e isso, porque negavam

Nossos sinais.

52* E, com efeito, chegamo-lhes
(2)

com um Livro, Que aclaramos com
ciencia, como orientagao e

misericordia para um povo que ere.

53. Nao esperam eles senao sua

interpretacao
(

)f

? Um dia, quando

sua interpretacao chegar, dirao os

que, antes, o esqueceram: "Com
efeito, os Mensageiros de nosso

Senhor chegaram com a Verdade.

0) Estes : os companheiros do Paraiso, que os idolatras despre/.avam. na vida terrena

(2) Lhes : aos habitames de Makkah.

(3) Sua interpretacao : o cumprimcnto das revelacdes do l ivro.



7. Suratu 'Al-Vraf Parte 8 246

Entao, sera que teremos interces-

sors, e, por nos, intercederao? Ou
podemos ser levados a terra, e

faremos outra cousa que a que

fizemos?'' Com efeito, perder-se-

ao a si mesmos, e sumira, para

longe deles, o que forjavam.

54. Por certo, vosso Senhor e

Allah, Que criou os ceus e a terra,

em seis dias
(l)

; cm seguida,

cstabcleccu-Se no Trono. Ele faz a

noite encobrir o dia, cada um na

assidua procura do outro; e criou o

sol e a lua e as estrelas, submetidos,

por Sua ordeirr Ora, dEle e a

criapao e a ordem. Bendito seja

Allah, 0 Senhor dos mundos!

55. Invocai a vosso Senhor,

humilde e secretamente. Por certo,

Ele nao ama os agressores,

56. E nao semeeis a corrup^ao

na terra, depois de reformada. E

invocai-O, com temor e aspira^ao.

Por certo, a misericordia de Allah

esta proxima dos benfeitores,

57. E Ele e Quern envia o vento,

por alvissareiro, adiante de Sua

misericordia
(2)

, ate que, quando

0) Aqui, nao se tfata, e obvio, dos dias convencionais de 24 horas de duracao, mas

sim, de extensas fases de tempo, uma \ez que o sistema soiar, ao qua] se

relacionam os dias tonvendon a is, nSo existia, ainda. nos primordios da cria^ao.

(2) Adiante de Sua misericordia: antes da chuva, que c dadiva divina, para fazcr

bra tar o alimento do homcm.
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carrega pesadas nuvens, conduzimo-

las a uma plaga morta
(1)

; e fazemos

descer sobre cla a agua, com que,

enlao, fazemos sair todos os frutos.

Assim, faremos sair os mortos dos

sepulcros. Isso, para meditardes.

58, E, da plaga benigna, sai sua

planta, com a pcrmissao de seu

Senhor, E, da que e maligna, nada

sai senao escassa e infrutuosa-

mentc{2)
. Assim, patenteamos os

sinais, para um povo que agradece,

59* Com efeito, enviamos Noe a

seu povo. E disse: "0 meu povo!

Adorai a Allah: nao tendes outro

deus que nao seja Elc. Por certo,

temo, por vos, o castigo de um
formidavel dia."

60. Os dignitarios de seu povo

disscram:
LTor certo

s
nos te vemos

em evidente deseaminho."

61. Noe disse: "0 meu povo! Nao
ha descaminho em mim, mas sou

Mensageiro do Senhor dos mundos.

62. 'Transmito-vos as mensagens

de meu Senhor e aconselho-vos, e

sei de Allah o que nao sabcis.

63.
i4E vos admirais de que vos

chegue uma mensagem de vosso

j'Ui t&ijl jjj

2 T.

l i"U - "- - \ t *

0) Morta: arida.

(2) 0 versiculo faz alegoria en Ire o homem bom c o man: rnquanto o primeiro esta

abeno a pratiua de baas acocs, o segundo, recusando-.se a isso, permanece

exlraviado. sem nada frutitkar de bom.
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Senhor, por meio de um homcm
vindo de v6s, para admoestar-vos

e para serdes piedosos c para

obterdes misericordia?"

64, E desmentiram-no; entao,

salvamo-lo e aos que estavam com
ele, no barco, e afogamos os que

desmcntiram Nossos sinais, Por

certo, eles eram um povo ccgo,

65* E, ao povo de
z

Ad°\
cnviamos seu irmao {2) Hud. Disse:
uO meu povo! Adorai a Allah: nao

tendes outro dcus que nao seja

Ele. Entao, nao tcmcis a Allah?"

66, Os dignitarios de seu povo,

os quais renegavam a Fe\ disseram:

"Por certo, nos te vcmos em
insensatez e, por certo, pensamos

que es dos mentirosos."

67, Hud disse:
iL0 meu povo!

Nao ha insensatez em mim, mas
sou Mensageiro do Senhor dos

mundos.

68. 'Transmilo-vos as mcnsagens

de meu Senhor e sou, para vos, leal

conselheiro.

69.
ltE vos admirais de que vos

chegue uma Mensagem de vosso

Senhor, por meio de um homem

S d

0) Povo tie '•Ad: povo que habitava a Peninsula Arabic a, no local chamado Al Ahqaf.

entre Madramaut c Yemen, havendo ai surgido, ap6s Noe.

(2) Lrmao : tradu/ a palavra *Akh, que engloba v arias acepfoes. Aqui, rdcre-se a um

mcmhro da tribo. que e o profeta Hud.
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vindo de vos, para admoestar-vos?

E lembrai-vos de que FJe vos fez

sucessores, depots do povo de

Noe, e acrcsccntou-vos forea c

cstatura, entre as criaturas. Entao,

lembrai-vos das merces de Allah,

na esperanga de serdes bem-

aventurados/
1

70. Disseram: "Vens a nos para

que adoremos a Allah, so a Ele. e

deixemos o que nossos pais

adoravam? Entao, faze-nos vir o
t n

que nos prometes, se es dos

verfdicos."

71. Disse: "com efeito, caira.

sobre vos, tormento e ira de vosso

Senhor, Discutis comigo acerca de

nomes de idolos que nomeastes, vos

e vossos pais, e dos quais Allah nao

fez descer comprovaeao alguma?

Entao, esperai, For ccrto, estarei

convosco entre os que csperam
"

72. E salvamo-lo e aos que

estavam com ele, por misericordia

de Nossa Parte, e exterminamos, ate

o ultimo deles, aos que desmentiram

Nossos sinais, e nao eram crentes.

73. E ao povo de Thamud (2)

,

cnviamos seu irmao Salih. Disse:

"O mcu povo! Adorai a Allah: nao

* A \ J J +1

a
J* *~ ^ If ^

u i > 1 ,

(1) O : o castigo.

(2) Povo de Thamud : tribo arabe pre- klamica, cujo habitat se encontrava entre Al

Hijaz e a Stria,
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tendcs outro deus que nao seja

Hie. Com efcito, chegou-vos uma
evidencia de vosso Senhor: este

camelo femea vindo de Allah e
3

para vos, como sinal^
1

\ Iintao,

deixai-o comer na terra de Allah e

nao o toqueis com mal algum: pois,

apanhar-vos-ia um doloroso casligo.

74. "E lembrai-vos de que Hie

vos fez sucessores, depois do povo

de
c

Ad
?
e vos fez dispor da terra;

ergueis palacios em suas plamcies

e escavais casas nas montanhas,

Hntao, lembrai-vos das merces de

Allah. H nao semecis a maldade na

terra, sendo corruptores."

75.0s dignitarios de seu povo

disscram aos que foram sub-

jugados, aos que
;
entre eles creram;

" L

Sabeis que Salih e enviado de seu

Senhor?" Disseram: "Por certo,

estamos crendo naquilo, com que

ele foi enviado."

76. os que sc ensoberbeceram

Disscram:
i4

Por certo, estamos

4 ?>

3- -
.

(I ) 0 povo dc Thamud, ao ouvir Salih exortando-os a crern^a de Deus. exigiu-lhe um

sinal profelico [nquirindo-os sobre que cspecie de sinal desejavam, o chefe do

povo apontou para uma roc ha, nas imediacoes de uma montanha, dizendo-lhe que,

entao, suplicasse a scu Senhor, fosse fendida a roc ha, para dela surgir um camelo

feme a. Assim aconicccu. K Salih ordenou-lhes que nao mais maltratassem 0

animal c que o deixassem pastar a vontade e beber das poc^as d
h

agua. em dias

alternados, ou seja, num dia a tribo beberia da agua, noutro dia, 0 animal, Conta-se

que. quando este bebia, esgotava a agua do po vo c ficava a disposicao da tribo, que

0 ordenhava fartamente. Contudo. nao crendo na prufeeia de Salih, a grande

maioria da tribo conspirou, finalmente. contra o animal, e, incumbiram Qudar lbn

Sal if dc mala- 1 0. Por isso, Tcdos foram an iqu dados por um raio.
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renegando aquilo cm que credes
"

77. Entao. abateram o camclo

femea e trans grediram, desmesura-

damente, a ordem de seu Senhor, e

disseram: "O Salih! Faze-nos vir

o
(1)

que nos prometes, se es dos

Mensageiros."

78. E o terremoto apanhou-os, e

amanheceram, em seus lares,

incrtcs, sem vida.

79* E Salih voltou-lhes as costas

e disse:
4iO meu povo! Com efeito,

transmiti-vos a mensagem de meu
Senhor e aconselhei-vos, mas vos

nao amais os conselhciros.
, '

80. E Lot, quando disse a seu

povo;
uV6s vos achegais a

obscenidade, em que ninguem, nos

mundos. se vos antecipou?

81. "Por certo, vos vos achegais

aos homens*
2
\ por lascivia, ao

inves de as mulheres, Sois, alias,

um povo entregue a excesses.
1 '

82. E a resposta de seu povo nao

foi senao dizer:
Lt

Fazei-os^ }
sair de

vossa cidade. Por certo, sao

pessoas que se pretendem puras/'

83. Entao, salvamo-lo, e a sua

familia, exceto sua mulher, que foi

U) O : o castigo.

(2) Alusao as prat ic as homossexuais, disseminadas entre o povo de Lot.

(3) Os: Lot c sua familia.
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dos
ll)

que ficaram para tras.

84, E flzemos cair sobre eles

chuva(2)
: enlao, olha como foi o

fim dos criminosos!

85, E
?
ao povo de Madiarr 3)

,

enviamos seu irmao Chu
c

aib.

Disse:
ktO meu povo! Adorai a

Allah; nao tendes outro deus que

nao seja Ele. Com efeilo, chegou-

vos uma cvidcncia
(4)

de vosso

Senhor Entao, completai, com
eqiiidadc, a medida e o peso, e

nao subtraias das pessoas suas

cousas, e nao semeeis a corrupcao

na terra, depois dc rcformada, Isso

vos e melhor, se sois crentes.

86.
* 4E nao fiqueis a espreila, em

cada senda, amcacando e afastando

do caminho de Allah os que nEle

crccm, c buscando torna-lo tortuoso.

E lembrai-vos do tempo em que

ereis poucos, e Ele vos multi-

plicou. E olhai como foi o fim dos

corruptores,

87. "E, se ha, entrc vos, uma
faccao que ere naquilo com que fui

*> -i — ft A" ">>"

Li- Si

0) Os que ficaram para tras traduz a palavra al ahabirm, que, sugundo alguns

cxcgclas, Si: rctcrc aos condenados que ficaram na cidade e foram destrui'dos junto

com ela.

(2) Tipo extraordinano dc chuva, constituida de pedras de fogo.

(3) Madian: regiao da Arabia S audita, ao nortc da Peninsula, entre o golfo de

Aqabah, ao norte, c Yanbuc c A] Mad in ah, ao sul. E a terra do profela Chu c
aib.

(4) Segundo este versiculo, Chu c aib trazia, tambem, urn smal profetico. embora nao

esperifkadu, no Alcorao
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enviado, e uma facgao que nao ere,

pacientaL ate que Allah julgue,

entre nos, E Ele e 0 Melhor dos

juizes,"

88.0s dignitaries de seu povo,

que sc ensoberbeccram, disseram:

"Em verdade, far-te-emos sair, 6

Chu'aib, e aos que creem contigo,

de nossa cidade, ou regressareis a

nossa crenca." Ele disse: "E ainda

que a odiassemos?

89. "Com efeito, forjariamos

mentiras acerca de Allah, sc

regressassemos a vossa crenca,

apos Allah haver-nos livrado dcla. E
nao nos e admissivel regressarmos

a ela, a menos que Allah, nosso

Senhor, o queira. Nosso Senhor

abrange todas as cousas, em ciencia.

Em Allah confiamos. Senhor

nosso! Sentcneia, com a vcrdadc,

entre nos e nosso povo, e Tu es O
Melhor dos sentenciadores."

90. E os dignitarios
[t)

de seu

povo, que renegavam a Fe disseram;

"Em verdade, se seguirdes a

Chu
L

aib, por certo, nesse caso,

sereis pcrdedores

91. E o tcrremoto apanhou-os, c

amanheceram, em seus lares,

inertes, sem vida.

J^^l?jM* ^^

0 ) Ou scja, disseram a scus subordinados
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92. Os que desmentiram a

Chu
c

aib
3

foram exterminados,

como se la jamais houvessem

morado. Os que desmentiram a

Chu aib
?
foram eles os perdedores,

93. Enlaa Chuaib voltou-lhes as
r

costas, e disse: "0 mcu povo! Com
efeitOj transmit! -vos as mensagens

de meu Senhor e aconselhei-vos.

Entao, como afligir-me com um
povo renegador da Fe?

! *

94. E nao erwiamos a uma
cidade pro teta algum, sem apanhar

scus habitantes, com a adversidade

e o infortunio, para se humildarem.

95. Em seguida, trocamo-lhes o

mal pelo hem, ate se multiplicarcm

c dizcrcm: ^Com efeito, o infortunio

e a prosperidade tocaram a nossos

pais," Entao, apanhamo-los,

inopinadamente, cnquanto nao

percebiam.

96. E, se os habitantes das cidades

houvessem crido e houvessem sido

piedosos, havcr-lhes-iamos facultado

ben^aos do ceu c da terra; mas

desmentiram os Mensageiros; cntao,

apanhamo-los pelo que cometiam.

97. Sera que os habitantes das

cidades estao scguros de que lhes

nao chegara Nosso suplicio,

durante a noite, enquanto dormem?

98. Ou os habitantes das cidades

<^z^J JjoJ^j >£=sCAJW

-f ~L~ _- * _-r t-,_r

^3 £Li1

--

Si? -Ays ivp^j
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estao seguros dc que lhes nao

chegara Nosso suplicio, em plena

luz matinal, enquanto se divertem?

99. Estao seguros
,
pois

;
contra

o estratagema dc Allah? Entao, nao

esta seguro contra o estratagema

de Allah senao o povo perdedor.

100* E nao e notorio, aos que

herdaram a terra apos o aniquila-

mento de seus habitantes, que, se

quisessemos os alcan^ariamos, por

seus delitos, e selar-lhes-iamos os

coracoes, entao nao ouviriam?

101. Essas sao as cidades, de

cujos informes te narramos algo.

E, com efeito, seus Mensageiros,

chegaram-lhes com as evidencias,

e nao quiscram crer no que haviam

desmentido, antes, Assim, Allah sela

os coracoes dos renegadores da Fe.

102. E nao encontramos, na

maioria deles, nenhum cumpri-

mento do pacto, Mas, por certo,

encontramos a maioria deles

perversa.

103. Em seguida, depots deles,

enviamos Moises, com Nossos

sinais, a Farao e a seus dignitarios,

mas foram injustos com eles<

Entao, olha como foi o fim dos

corruptores.

104. E Moises dissc: "O Farao,

sou Mensageiro do Senhor dos

mundos;

7.J Jr ^ "*
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lOS/'lmpende-mc nao dizcr dc

Allah senao a verdade, Com efeito,

cheguei-vos com uma evidencia de

vosso Senhor; cntao, cnvia comigo

os filhos de Israel/
1

106, Farao dissc:
u
Se cstas

chcgando com um sinah faze-o vir,

se es dos veridicos
"

107. Entao, Moises lancou sua

vara, c ci-la cvidcnte serpente.

108.1: tirou sua mao (1)
; c ci-la

alva
(2)

para os olhadores,

109, Os dignitarios do povo de

Farao disseram; *Tor certo, este e

um magico sapientc,

110.
* LQue dcscja fazcr-vos sair

de vossa terra/
1

Disse Farao:
' Entao, que ordenais

t3) ?"

11 L Disseram:
tL

Pretcre-o c a

seu irmao, e envia congrcgantcs as

cidades;

112. "Far-tc-ao vir todo magico

sapiente"

113. E os magicos chegaram a

Farao, Disseram: 'Tor certo,

teremos um premio, se formos nos

os vencedores?"

- > *

H ) Ou se j a, tirou a mao de dentro da abertura do peiloral.

(2) Vide Exodo [V 2-8.

(3) A intercalacao da tala faraonica c utna das interpretations, apresentada pclo cxegcta

Al Zamakhchart em sua obra Al KachchSf, volume U. p. 102, Cairo. 1 935.
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114. Farao disse:
4i

Sim, e, por

certo, estareis entre os achegados
"

115. Disseram:
u6 Moises, ou

laniards tua vara ou seremos nos

os lancadores?"

1 16. Moises dissc: "Langar

.

Fntao, quando langaranV
1

*, enfeiti-

garam os olhos dos homens e

assombraram-nos, E chegaram

com magnifica magi a.

117. E Nos inspiramos a

Moises: "Langa tua vara/
1

Entao,

ei-la que engoliu o que falsificaram.

118. Entao, a verdadc confrrmou-

se e o que faziam derrogou-se.

119. E foram, ai, vencidos
(2)

e

tornaram-se humilhados.

120. E os magicos cajram.

prosternando-sc.

121. Disseram;
4iCremos no

Senhor dos mundos,

122. "0 Senhor de Moises c

Aarao!"

123. Farao disse:
u
Credes nele

?

antes de eu vo-lo permitir? Por

ccrto, isto e um estratagema de que

usastes, na cidade, para fazer sair

dela seus habitantcs, Logo,

sabereis!

L\ff] :H 'fill.

A T.- > ^ 4 lit

L^J r 1

( 1 ) Qucr dizer, quando lanearam suas cordas e varas. Vide XX VJ 44,

(2) Quer dizer, Farao e seus dignitaries Coram vencidos.



7. Suratu 'Al-Vraf Parte 9 258

124, ''Em verdade, cortar-vos-ci

as maos e as pernas, de lados

opostos; em scguida, crucificar-

vos-ei, a todos."

125, Disseram;
i4

Por certo, sere-

mos tornados a nosso Senhor.

126, tu nao te vingas de nos

senao por crcrmos nos sinais de

nosso Senhor, quando estes nos

chegaram. Senhor nosso! Verte

sobre nos paciencia e leva-nos a

alma, enquanto moslimes."

127, E os dignitarios de Farad

disseram: "Deixaras Moises e seu

povo, para que semeiem a corruptao

na terra, e para que ele te deixe, e a

teus deuses?" Disse; "matar-lhes-

emos os filhos e deixar-lhes-enios

vivas as mulheres e, por certo,

somos sobre eles dormnadores."

128, Moises disse a seu povo;

"Implorai ajuda de Allah, c

pacientai. Por certo, a terra e de

Allah; Ele a faz herdar a quern

quer, entre Seus servos. E o final

feliz e dos piedosos."

129, Disseram: "Fomos moles-

tados, antes que viesses a nos, e,

depois de tua chegada a nos

Disse;
u
Ouica, vosso Senhor

Uj^ *U*s ^ >J

I s \* J s

(0 Estc vcrsiculo alude ao sofrimenlo pelo qua! passaram, quando Farao ordenou a

matan^a de lodos os varflcs, antes do nascimento de Moises: e ao sofrimenlo pelo

qual irSo passar com a nova ameaca de matan9a aos varies
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aniquile vosso inimigo e vos fa^a

suceder a ele, na terra; entao, Ek
olhara ccmo fareis"

130. E, com efeito, apanhamos

o povo de Farao com anos de seca e

escassez de frutos, para rncditarem.

13 L Enlao, quando o bem lhes

chegava, diziam: "lsso se deve a

nos z
1

E, se um mal os alcan^ava,

presscntiam mau agouro por causa

de Moises e dos que estavam com
ele. Ora, seu agouro e junto de

Allah, mas a maioria deles nao sabc +

132. E disseram:
u
Sejam quais

forem os sinais, com que nos

chegues. para com eles enfeiti^ar-

nos, nao cstarcmos erendo em ti."

133. Entao, enviamos, sobre elcs,

o diluvio e os gafanhotos >e os

piolhos
(2)

e as ras e o sangue, como
claros sinais, e ensoberbeceram-se,

e foram um povo criminoso.

134. E
?
quando o tormento sobre

elcs caiu, disseram:
LtO Moises!

Suplica, por nos
?
a teu Senhor, pelo

que te recomendou, Em verdade,

se removeres de nos o tormento,

creremos em ti e enviaremos,

contigo, os filhos de Israel/'

Jo

§) Jj£^ii^ dibii jL-yJj

0) Ou seja, "por nossos meritos".

(^) Em arabe, esta palavra designa, alem de piolho s outros tipos dc insctos, como a

pulga, o caruncho, o mosquito, que atacam os cereais, devorando-lhes as espigas

incipicntcs. Km .si'ntesc, 6 praga nociva a saude dos homens, dos aniinais e dos

vegetal s.
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135, E, quando removemos deles

o tormento, ate urn termo, a que

iriam chegar, ci-los que violaram a

promessa,

136, Entao, vingamo-Nos deles

e afogamo-los na onda, porque

desmentiram Nossos sinais e a eles

estiveram desatentos,

137. E fizemos herdar ao povo,

que estava subjugado c '\ as regioes

orientals e ocidentais da terra, que

abencoamos. E a inais bcla Palavra

do teu Senhor cumpriu-se. sobre os

filhos de Israel, porque pacientaram,

E profligamos tudo quanto

engenharam Fara6 e seu povo, e

tudo quanto crigiram.

138. E fizemos os filhos de

Israel atravessarem o mar, e eles

foram ter a urn povo que cultuava

seus idolos. Disscram; "O Moises!

Faze-nos ter urn deus. assim eomo
eles tern dcuscs." Disse; "For

certo, so is um povo ignorante .

139. 'Tor certo
n
a estes, o

(3) que

praticam ser-lhes-a esmagado, e

derrogado o que faziam."

140, Disse;
u
Buscar-vos-ei outro

deus que Allah, enquanto Ele vos

prefbriu aos mundos?"

U-^Jj

(1 ) Alusao a escravidao dos filhos de Israel.

(2) Ka verdade, os filhos de Israel ignoram 0 quae absurdo e 0 que pedem a Moises,

1^) O: a idolatria.
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141. E lembrai-vos de quando

Nos vos salvamos do povo de

Farao, que vos infligia o pior

cast
i
go; degolavam vossos filhos e

deixavam vivas vossas mulhcrcs.

E, nisso houve, de vosso Senhor.

terrivel prova.

142. E fizemos promessa a

Moises durante trinta noites, e as

completamos com ma is dcz + Assim,

completou-se o tempo marcado de

seu Senhor, em quarenta noites, E

Moises disse a seu irmao Aarao:

Sucede-me junto de meu povo e

age bem, e nao sigas o caminho

dos corruptores.

143. E
?
quando Moises chegou a

Nosso tempo marcado, e seu Senhor

lhe falou* disse: "Senhor meu!

Faze-me ver-Te, que Te olharei,"

Ele disse: "Nao Me veras, mas olha

para a Montanha: se permanecer

em seu lugar, ver-Me-as," E, quando

seu Senhor se mostrou a Montanha,

fe-la em po, e Moises caiu

fulminado. E, quando voltou a si,

disse: "Glorificado scjas! Volto-

me arrependido para Ti e sou o

primeiro dos crentes."

r

144. Allah disse: "O Moises!

For certo, escolhi-te, sobre todas as

pessoas, para Minhas mcnsagcns c

Minhas palavras; entao, toma o que

te concedi e se dos agradccidos."

\ ** I i*r
i

**
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145. E escrevemo-lhc, nas

tabuas, exortacao acerca de tudo c

aclara^ao de todas as cousas, c lhe

dissemos;
' L

Entao, toma-as, com
firmeza, e ordcna a tcu povo que

tome o que ha de melhor nelas,

Far-vos-ei ver a morada dos

pcrversos.

146. "Desviarei de Meus sinais

os que, na terra, sc mostram

soberbos, sem razao, e
?
se eles veem

todos os sinais, neles nao creem, e,

se veem o caminho da retidao, nao

o tomam por caminho, c, sc veem

o caminho da depravacao, tomam-

no por caminho, Isso. porque eles,

por certo, desmentiam Nossos

sinais e a cles estavam desatentos.

147.
aE os que desmentem Nos-

sos sinais, e o deparar da Derradeira

Vida terao anuladas suas obras.

Nao serao recompensados, senao

pelo que faziam?"

148. E o povo de Moises, depois

deste, tomou, por divindade, urn

bezerro feito de suas joias: um
corpo que dava mugidos. Nao
viram eles que clc nao lhes falava

nem os guiava a caminho algum?

Tomaram-no, por divindade, c

foram injustos.

149. H, quando a eonsciencia os

remordeu e viram que, com efeito,

sc descaminharam. disseram:
i4Em

\j j^'j ytj *ytyh
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verdade, se nosso Senhor nao tiver

misericordia dc nos e nao nos

perdoar, scrcmos dos perdedores
"

150. E, quando Moises voltou a

seu povo, irado e pesaroso, dissc:

"Exec ravel e a maneira com que

mc succdestes, em minha ausencia.

Quisestcs apressar a ordem de

vosso Senhor?" E lancou as Tabuas

e apanhou a seu irmao, pela

cabeca, puxando-o para si. Aarao

disse: "6 filho de minha mae! Por

certo, o povo me julgou fraco e

quase me matou; entao, nao faeas

os inimigos sc rcgozijarem com
minha desgraga, c nao me facas

estar com o povo injusto."

151. Moises disse: "Senhor meu!

Perdoa-me e a meu irmao, e faze-

nos entrar em Tua misericordia, c

Tu es O mais Misericordiador dos

misericordiadores."

152. Por certo, aos que tomaram

o bezerro, por divindade, alcanca-

los-a ira de seu Senhor, e vileza. na

vida terrena. E, assim, recompen-

samos os to rj adores de falsidades.

153. E os que fazem mas obras;

em seguida, voltam-se arrependidos,

depois destas, e creerm por certo,

teu Senhor, depois disso, e

Perdoador, Misericordiador.

154. E, quando a ira de Moises

se calou, ele retomou as Tabuas. E,

-v r \ >i T|-r
|

-^*. u.
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em sua inscri^ao, havia oricnta^ao

e misericordia para os que

veneram a seu Senhor.

155. E Moises cscolheu setenta

homens de seu povo, para Nosso

tempo marcado, E, quando o

terremoto os apanhou, Moises

disse: "Senhor mcu! Se quisesses,

have-los-ias aniquilado, antes, c a

mim, Tu nos aniquilas pelo que

fizeram os insensatos entre nos?

Isto nao e senao Tua prova^ao,

com que descaminhas a quern

queres e guias a quern queres. Tu
es nosso Protetor: entao

s
perdoa-

nos e tern misericordia de nos, c

Tu es O Melhor dos perdoadores,

156/ LE prcscrevc-nos, ncsta vida

terrena, algo dc bom, e na

Derradeira Vida tambem. Por ccrto,

para Ti, voltamo-nos arrependidos."

Allah disse: "Com Meu castigo,

alcan9arei a quern qui sen E Minha

misericordia abrange todas as

cousas* Entao, presereve-la-ei aos

que sao piedosos, e concedem az-

zakah (1)
, e aos que creem em

Nossos sinais,

157. "Os que seguem o Men-
sageiro, O Profeta iletrado

(2 - que

eles encontram escrito junto deles,

l> Jut db ry y \

J ''3 SulS^ JyiJ l££LCji^

^ ^ ^ ^^^^

0

- 5 , . <

II l^i ' 1 ^

(1) Cf 11 43 n4.

(2) Ildrado: Iraduz a palavra urnml 011 seja. aquela que nao sabe ler, tal como 0

Profeta.
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na Tora e no Evangelho - o qual

lhcs ordena o que e conveniente e os

coibe do reprovavcl, e torna Hcitas,

para eles, as cousas benignas e

torna ilicitas, para eles, as cousas

malignas e os livra de seus fardos e

dos jugos
(n

a clcs impostos, Entao,

os que creem ncle e o amparam e o

socorrem c scgucm a luz
(

\ que foi

descida, e esta com ele, esses sao

os bem-aventurado s ,

?1

158, Dize, Muh ammad: "6

humanos! Por certo, sou, para todos

vos, o Mensageiro de Allah dc

Quern e a soberania dos ecus c da

terra, Nao existe deus senao Ele, Ele

da a vida e da a morte. Entao, crede

em Allah e em Seu Mensageiro, o

Profeta iletrado, que cre em Allah e

em Suas palavras, e segui-o, na

esperan^a dc vos guiardes."

159. E ha, entre o povo de

Moises, uma comunidade (3)

f
que

guia os outros. com a verdadc
(4)

5
e,

com ela, faz justi^a.

160* E Nos os dividimos cm doze

tribos, tornando-as comunidades.

E inspiramos a Moises, quando seu

,"7 ^ Ixf
;
}^V\ + i } ^ v f *z

(0 Alusao as soveras Icis impostas aos judeus (tais como: a queima dos espolios

bclicos, o suiddio expiatorio, a mutila^o dos orgaos infratores) das quais foram

rem id os, com a vinda do Profeta.

Luz: o Akorao.

(3) Referencia ou aos lllhos de Israel, que abraearam o IslSo. ao tempo de

Muhammad, ou aos judeus contntos, que seguiram, plenamenk, a Lei mosaiea.

(4) Com a verdade: dentro dos preceitos revelados por Deus



7. Suratu 'ALVr&f Parte 9 266

povo Ihe pediu agua: "Bate na

pedra com tua vara,
1
' E del a

jorraram doze olhos d'agua. Cada

tribo soube de onde beber. E

fizemos as nuvens sombrea-los, e

fizemos descer sobre eles o mana e

as codomizes^\ dizendo: "Comei

das cousas benignas, que vos

damos por sustento." E nao foram

injustos coNosco, mas foram

injustos com si mesmos.

16LE, lembra-lhes, Muham-
mad, de quando se lhes disse:

"Habitai esta cidade
(2)

e dela comei.

onde quiserdes, e dizei: Terdao\

E entrai pela porta, prostemando-

vos, Nos vos perdoaremos os

erros. Acrescentaremos as gramas

aos benfeitores."

162. Em seguida, os injustos,

dentre eles, trocaram, por outro

dizer, o que lhes havia sido dito;

entao, enviamos, sobre eles. um
tormento do ceu, porque eram

injustos.

163. E pergunta-lhes
(3)

pela

cidade^, que ficava a beira-mar,

quando seus habitantes cometeram

agressao. no sabado, quando os

peixcs lhes chegaram emergindo

(1) Cf. I] 57.

(2) Cf. II 58 n2.

0) Lhes : aos judeus,

(4) Cf. LI 65 n3.
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cm scu dia de sabadcn e
3
em dia,

em que nao sabatizavarn, nao Ihes

chegavam estes. Assim, pusemo-

los a prova, pela perversidade que

comctiam.

164. E de quando uma comuni-

dade
(l

\ entre eles, disse: 'Tor que

exortais um povo, que Allah

aniquilara ou castigara com
veemcntc castigo?'' Disseram; "E

escusa peranle vosso Senhor, e

isso, para serem, talvez, piedosos."

165. Entao, quando esqueceram o

de que foram lembrados, salvamos

os que coibiam o mal e apanhamos

os que foram injustos, com
impctuoso castigo, pela perversidade

que comeliam,

166. E
?

quando eles trans-

grediraim dcsmesuradamente, o de

que foram coibidos, Nos Ihes

dissemos: "Sede simios repelidos!"

167. E dc quando teu Senhor

noticiou que, na verdade, enviaria,

sobre eles
(2
\ ate o Dia da Ressur-

reicao, quern Ihes infligiria o pior

casligo. Por eerto, teu Senhor e

Destro na puni^ao, E
?
por certo,

Ele e Perdoador, Misericordiador.

C X if

^0) ,

U) Trata-se de um grupo de homens integros. da cidade de Elate T que ja se haviam

empenhada antcriormcntc, mas em van, ao aconsclhamento das habitantcs desta

localidadc.

(2 ) Eles : os judcus.
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168. E dividimo-los em comuni-

dades, na terra. Dentre eles, havia

os intcgros e, dentre eles, havia os

que eram inferiors a isso, E
pusemo-los a prova, com as boas

a^oes e as mas a<p6es, para retor-

narem ao bom cam inho

169, Entao, vieram, depois deles,

herdaramsucessores que o

Livrcr : tomam o que c efemcro

deste mundo inferior, c dizem:

'Terdoar-nos-ao*
11 E

?
se Ihes chega

algo efemero, semelhante, tomam-

no de novo, Acaso, nao foi

confirmada com eles a alian^a do

Livro de nao dizer acerca de Allah

senao a verdade? E eles estudaram
j -Ti \

o que havia nele . E a Dcnadeira

Morada c melhor para os que sao

piedosos, Entao> nao razoais?

170, E os que se atem ao Livro e

cumprem a ora^ao, por certo, nao

faremos perder o premio dos

emendadores.

17LE quando arrancamos a

Montanha, elevando-a acima deles,

como se fosse um dossel e eles

pensaram que iria cair sobre eles.

E dissemo-lhes:
uTomai

;
com

firmeza, o que Nos vos concedemos

* * EL

it-.-'

( 1) Sucessorts : os judcus dc Al Madlnah, coritemporaneos do P rot eta.

(2) o Livro: a Tora,

0) Nele: na Tora, quando diz que o iirrependimenlu de cad a um e a condicao sine qua

non para sua remissao.
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c lembrai-vos do que ha nele, na

esperan9a de serdes piedosos."

172. E, lembra-te, Muham-
mad, de quando teu Senhor tomou,

dos filhos de Adao - do dorso
(l)

deles - seus desccndcntcs e fe-los

testcmunhas de si mesmos, dizendo-

Ihes: "Nao sou vosso Senhor?
11

Disseram: "Sim, testemunhamo-

lo" Isso, para nao dizerdes, no Dia

da Ressurrei^ao: "Por certo, a isto

estavamos desatentos",

173. Ou, para nao dizerdes:

"Apenas, nossos pais idolatraram,

antes, e somos sua descendencia,

apos eles. Tu nos aniquilas pelo

que fizeram os defensores da

falsidade?"

1 74. E, assim, aclaramos os

sinais, e isso, para, talvez, retor-

narcm.

175. H recita, para eles, a historia

daquele
<2)

a qucm concederamos

Nossos sinais, e deles se afastara;

entao, Sata perseguira-o, e ele fora

dos desviados.

j hU. ,i^xV ******

9 Sti^Sfe

0 ) Este passu rdcre-se a origem primordial da descendencia na regiao dorsal. Com
efeito, modemas pesquisas cientificas cunfirmam que, no feki. os testiculos se

formam, primeiro. na regiao dursal, abaixo dos rins, ai permanecendo ate as

ullimas scman as. quando comecam a deslocar-se para sen lugar definitive e

aparcnte. Na muiher os ovaries furmam-se, justamente, abaixo dos rins. destxndo,

depuis, para as ilhargas, quando cada um deles ira Iad ear o utero. Vide A

I

Muntakhab, p. 235, Cairo, 1968

(2) AlusSo a Bala&o, filho de Beor h um dos sabios do povo de Israel, que renegou o

que aprendera nos Livros di vinos, e seguiu Sata\ Vide Numeros XXII.
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176, E
?
se quisessemos

;
have-lo-

iamos elevado com eles
(1

\ mas ele

se at ivera a terra e seguira suas

paixoes, E seu cxemplo c igual ao

do cao: sc o rcpeles, arqueja, ou, se

o deixas, arqueja. Esse e o exemplo

do povo, que desmentc Nossos

'

sinais. Entao, narra-lhes a narrativa,

na esperanca de refletirem
(2)

,

177, Que vil, como exemplo, o

povo que desmente Nossos sinais e

e injusto com si mesmo!

178, Quern Allah guia e o guiado,

E aqueles a quern Elc descaminha,

esses sao os perdedores.

179, E, com efeito, destinamos,

para a Geena, muitos do jinns e

humanos, Tern corapoes com que

nao compreendem, e tern olhos,

com que nada enxergam, e tern

ouvidos, com que nao ouvem.

Esses sao como os rebanhos, alias,

sao mais decaminhados
(3
l Esses

sao os desatentos.

180, E de Allah sao os mais

belos nomes: entao, invocai-0 com
eles n c deixai os que profanam Seus

nomes. Serao recompensados pelo

que faziam.

----- m ?

1

t ' ) Com eles : com os sinais de Deus.

£2) Ou scja. paraosjudeus refklirem.

(3) Ou seja. mais cxtraviados que os animais irracionais que, embora se desgarrem de

seus rebanhos. sempre evitam o que Ihcs c noeivo. cnquaniu os descrentes se

desgarram, em busca da propria ruina.
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181. E ha, dcntrc os que

criamos, uma comumdade(1

\ que

guia os outros, com a verdade, e
?

com ela, faz justi9a.

182. E aos que desmentem

Nossos sinais, fa-los-emos se

abeirarem de seu aniquilamento,

por onde nao saibam.

183. E conceder-lhes-ei prazo,

Por ccrto, Minha insidia e

forlissima.

184. E nao refletiram eles? Nao
ha loucura alguma em seu

companheiro . Hie nao e senao

evidente admoestador.

185. E nao olharam para o reino

dos ceus e da terra e para to das as

cousas que Allah criou, e nao pen-

saram que o lermo deles, qui^a,

possa estar-se aproximando? lintao,

em que mensagem, depois dele
{3)

,

crerao?

186. Para os que Allah des-

caminha, nao havera guia algum, c

Ele os deixara, em sua transgressao,

caminhando as cegas.

187. Perguntam(4)
te, Muham-

mad, pela Hora: quando sera sua

MFD * — ^ri^J,

0) Ou scja, uma na^ao formada pelos adeptos de Muhammad.

(2) Ou seja, Muhammad Eles afirmavam scr o Profeta urn "poeta louco" Vide

XXXVIi 36.

0) Depois dele: depois do Alcorao.

W Ou scja, os habitantes de Makkah pcrgumam
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aneoragcm? Dize: ''Sua ciencia

esta
f
apenas, junto de meu Senhor.

Ninguem senao Fie a mostra, em
seu devido tempo. FJa pesa aos que

estao nos ceus e na terra. Ela nao

vos chegara senao inopinadamente
"

Perguntam-te, como se estivesses

inteirado dela. Dize: "Sua ciencia

esta, apenas, junto de Allah, mas a

maioria dos homens nao sabe/'

188, Dize: "Nao possuo, para

mim mcsmo, nem beneficio nem
prejuizo, exccto o que Allah quer.

E, se soubesse do Invisivel,

multiplicar-me-ia os bens, e nao

me tocaria o mal. Nao sou senao

admoestador e alvissareiro para um
povo que ere."

189; Ele e Quem vos criou de

uma so pessoa e, desta, fez sua

mulher, para ele tranqiiilizar-se

junto dela. E, quando com ela

coabitou, ela carregou dentro de si

uma leve carga
(l)

. E movimentava-

se com ela, sem diflculdade.

Entao, quando se tornou pesada,

ambos suplicaram a Allah, seu

Senhor: "Em verdade, se nos

concederes um filho sao, seremos

dos agradecidos."

190. E, quando Fie lhes
(2)

concedeu um filho sao, associaram-

>2>J JC^ liiifrtSyJ*

0) Leve carga: o semen

(2) AlusSo aos descenden tes de Adao e Eva, os quais, depois, sc tornaram idolatras.
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Lhc idolos, no que Ele lhes

concedera. Entao, Sublimado seja

Ele, acima do que Lhe associam,

191. Associam-Lhe os
(t)

que

nada criam, enquanto eles mesmos
sao criados,

192. E que nao podem ofcrccer-

lhes socorro nem socorrer-se a si

mesmos?

193. E, se os
(2

^ convocais a

oricnta^ao, nao vos seguirao, E-

vos igual que os convoqueis ou

fiqueis calados.

194. Por certo, os que invoeais,

alem de Allah, sao servos como
vos, Entao, invocai-os! Que eles

vos atendam, se sois veridicos.

195* Tern eles pernas com que

andar? Ou tern maos, com que

bater? Ou tern olhos com que

enxergar? Ou tern ouvidos, com
que ouvir? Dize:

lt

Invocai vossos

idolos; em seguida, insidiai-mc, e

nao me concedais dila^ao alguma.

196/Tor certo, meu Protetor e

Allah, Quern fez descer o Livro. E

Ele protege os integros.

197. "E aqueles a que invoeais,

alem dEle, nao podem socorrer-

vos nem socorrer-se a si mesmos,"

7 ^ - r -•:

<t* .
J N'T'" ' v \ in

( n Os: Edolos.

(2) Os; idolos
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198. E, se os convocais a

orientat^ao, nao ouvirao. E vc-los-

as olhar para ti
?
enquanto nada

enxergam.

199. Toma-te, Muhammad, de

indulgencia
(l)

e ordena o que e

conveniente, e da de ombros aos

ignorantes,

200. E, se. em verdade, te

instiga alguma instiga^ao de Sata,

procura refugio em Allah. Por

certo. Fie e Oniouvinle, Onisciente,

201. Por certo, os que sao

piedosos, quando uma sugestao de

Sala os toca, lembram-se dos

preccitos divinos, e ei-los

clarividentes.

202. E a seus irmaos descrentes,

os demonios estendem-lhes a

deprava^ao; em seguida, nao se

deterrL

203. E, quando nao lhes
(2)

trazes

um sinal, dizem: "Que o

falsifiquesH Dize; ^Sigo
;
apenas, o

que me e revelado de meu Scnhor.

Isto
(3

^ sao clarivi encias de vosso

Scnhor e orientacao e misericordia

para um povo que ere."

204. E
s

quan o for lido o

Alcorao. ouvi-o e escutai-o, na

£ 1 3 Tumar-se de indulgencia para cam os homens

(2) Lhes; os id6latras dc Makkah.

(3) Isto: o Alcorao.

; ^ » -M

ser indulgentc para com seus atos
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esperan^a de obterdes misericordia,

205. E invoca teu Senhor, em ti

mesmo, humilde e temerosamente,

e sem altear a voz, ao amanhecer e

ao entardecer, e nao sejas dos

desatentos.

206. Por certo, os
cu que estao

juntos de teu Senhor nao ye

ensoberbecem, diante de Sua

adora^ao e 0 glorificam, E
prosternam-se diante dEle,

Aj^jlt^^U^ kill

0) Os: os anjos.
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SURATU AL^A NFALU)

A SLRA DOS ESPOLIOS DE GUERRA

Dc Al Madinah - 75 vcrsiculos.

Em name de Allah O
Misericordioso, O Misericordiador.

1 . Pergunlam(2)
-tc, Muhammad,

(1) Al-*Anfal: plural de Nafal, que, ctimologicamcnte, significa o que e a mais, o

que excede Posteriormente, passou a denominar os espolios de guerra, oblidos

do inimigo pelos so Idados vitoriosos, ja que cstcs cspolios silo algo rcccbido alem

do alvo principal na luta pela causa de Deus t ou seja, a defesa da nacao e a

pregacao do Islao, Esia sura, assim, sc denomina, pela mencao de palavra an fa I

no primeiro versiculo. Nela, trata~se da estrategia militar e das legislators que

devem ser aplieadas cm tempo dc gucrra, alem das orientacoes que os c rentes

devcm seguir, de um lado, entre eles, e, de outro, entre os inimigos, Destartc, esia

sura e iniciada pela solueio do problcma da parti lha de espolios, surgido na

batalha de Badr, a primeira entre os moslimes e os idolalras, e ocorrida no segundo

ano da Hegvra. Por duas vc/cs ao ano, havia de Makkah para a Stria, e desta para

aquela, caravanas que empreendiam com ere 10 ncssas regimes Uma delas, de

rctomo a Makkah, vinha chefiada por Abu Sufi an, um dos lideres da tribo Quraich

- inicialmente, tenaz adversaria do Profeta - c tra/ia consigo perto de quarenta

pessoas c grandc carregamento de mercadorias Ao sabe-lo, pelo anjo Gabriel, o

Profeta inteirou os mais moslimes do fato, c estes, en tu siasmados com a

perspcctiva nSo so da posse da caravan a, mas de represalia ao que os Quraich Ihes

fizeram, em Makkah, sairam a scu encontro. Ncssc interim, Abu Sufi an, a fim de

por a salvo a caravana, alterou-ihe o rumo, tomando o caminho do htoral Ao
mesmo tempo, Abu Jab I, um dos Hdcres Quraich, cm Makkah, ao cicntificar-se dos

pianos moslimes, reuniu numeroso exercito para salvaguarda-la. Quando soube

que ela se enconlrava a salvo, pela tatka dc Abu Sufi an, nao rctornou a Makkah,

mas continuou ad t ante, com o fito de chegar, com seu exercito, a Badr, po^o dc

agua perto dc Al MadTnah, e, assim, intimidar o Profeta e seus companheiros,

ostentando-lhes superioridade e for^a. E, para comemorar o feito, pretendiam

festejar com banquetes c vinho. Novamcnte informado do ocorrido, pelo anjo

Gabriel, o Profeta, consultou seus companheiros sobre o ataque ao exercito Quraich.

Os companheiros, porcm, cm sua maioria, julgaram mclhor nao comb at er,

alegando a desigualdade de forcas entre as hostes, o que Ihes poderia, fatalmerHe,

aearretar a dcrrota. Finatmt;ntc, por inspiracao divina, Muhammad convenceu-os

da nccessidade de irem a combate, onde. alias, acabaram sendo vitoriosos,

(2) a terceira pessoa plural c referenda aos moslimes, quando, divergindo entre eles,

a rcspcito dos despojos da localidade de Badr, pretendiam saber como dividi-los c

a quem deviam eles pertenccr, ja que os mais jovens sustentavam pertence-lhes

exclusivamentc, pois, aflnal, eram eles que, em luta, se postavam a frente dos

exercitos; os mais velhos, entrctanto, pensavam o Lontrario, asseverando que o



8. Suratu At-'Anfel Parte 9 277

pelos espolios. Dize: "Os espolios

sac de Allah c do Mensageiro( *\

Entao, temei a Allah e reconciliai-

vos, E obedecei a Allah e a Seu

Mensageiro. se sois crentes."

2. Os verdadeiros crentes sao,

apenas, aqueles cujos cora^oes se

atemorizam, quando c mcncionado

Allah, c, quando sao recitados, para

clcs. Scus versiculos, acrcscentam-

lhes fe; e eles confiam em seu

Senhor;

3. Aqueles que cumprem a

ora^ao e despendem do que lhes

damos por sustento.

4. Esses sao, deveras, os crentes.

Terao escaloes junto de seu Senhor,

e perdao e generoso sustento,

5. A situa^ao de desagrado,

acerca da distribute de espolios,

e como (2]
aquela havida, quando

teu Senhor, em nome da verdade,

te fez sair de tua casa^, para

combateres, enquanto um grupo

de crentes, o estava odiando.

'J

combate existia, porque dependia da retaguarda. que eles davam aos combatentes.

Finalmente, para dirimir as duvidas e inquiries dos moslimes ao Profela acerca

dt:sia queslao, foi rcvelado este versieuio.

0) Somente Deus indica qucm possuira os espolios, e impcndc ao Mcnsageiro dividi-

los, con forme a vontade divina.

(2) Este versiculo e o seguinte aludem ao dissabor causado aos crentes pel a

distribuicao dos espolios, dissabor cstc anatogo aquele causado antes, quando o

Mensageiro. ordenado a sair a com bate, os incitou a iuta.

0) Casa: aqui. pode ser a propria casa do Profeta ou a cidade de Al Madinah. hso

ocorreu, antenormcntc. a Ratalha dc Badr.
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6. Eles discutiam contigo, accrca

da verdade, apos evideneiar-se ela,

indo eles a combate, como se

cstivessem sendo conduzidos a

mortc, olhando-a, frente a frente,

7. E lembrai:vos de quando

Allah vos prometeu que uma das

duas parte

s

(n
seria para vos, e

almcjastes que a desarmada(2)
fosse

vossa. E Allah desejou estabelecen

com Suas palavras, a verdadc c

exterminar os renegadores da Fe,

ale o ultimo deles,

8* Para estabelecer a verdade e

derrogar a falsidadc, ainda que os

criminosos o odiassem

9. Lembrai-vos de quando

implorastes socorro a vosso Senhor,

c Ele vos atendeu: 'Tor certo,

auxiliar-vos-ei com mil anjos
,
que

se sucederao uns aos outros,"

10. E Allah nao o fez senao

como alvissaras e para que se vos

tranquil izassem os cora^oes com
isso. E o socorro nao e senao da

parte de Allah. Por certo, Allah e

Todo-Podcroso, Sabio.

1 L De quando Ele fez o sono

0 oj^^^j^i^Oi^^-*!

0£V

-UP

0) Gabriel infbrmou ao Profeta que Deus prometera aos mushmes uma de-Mas duas

opc5es: a posse da caravana ou a vitoria sobrc as Quraich.

(2) Qu sc|a, a caravan a, pois as pes so as acompanhantes cram em pequeno numero e

pouco armadas

0) H.stc numero iniciat passou a ser, depuis, tres mil, para, finalmente. ser cinco mil.

Cf. Ill 124 e 125,
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encobrir-vos, como seguranca^-

vinila dEle, c fez descer, sobre

vos, agua do ceu, para com ela

purificar-vos, e fazer ir o tormcnlo

de Sata
(2) para longe de vos, e

para revjgorar-vos os coracoes, e,

com ela, tornar-vos firmes os pes.

12. De quando tcu Scnhor

inspirou aos anjos: "Por ccrto, cstou

convosco: cntao, tornai firmes os que

creem, Lancarei o terror nos coracoes

dos que renegam a Fe. Entao,

batei-lhes, acima dos pescocos, e

batei-lhes em lodos os dcdos ( \"

13. - Isso, porque discordaram

de Allah e de Seu Mcnsageiro. E
quern discorda de Allah e de Seu

Mensagciro, por certo, Allah e

Veemente na punicao -

14. "Esse e vosso castigo: entao,

experimentai-o; e, por ccrto, havera

para os renegadores da Fe, o castigo

do Fogo.
T?

15.6 vos que credes! Quando

deparardes com os que renegam a

Fc\ cm marcha, nao Ihes volteis as

costas.

** Kl -*

5) j^NTOJ'S^^"''

(1) 0 sono atuava como seguranca de tranquilidade para eles, pt>is o terror do com bate

05 imped ia de dormir e deseansar.

(2 ) Sata\ prevalecendo-se da criliea situacao em que se encontravam os moslimes,

lenlou eonvciiec-los de que, naquelas conduces, sem agua, sem arm as, sen am

aiiiquilados pelos idolatras que, alem dc mais numerous c mais hem armados,

eram donos da fonles de agua, c podiam amquila-los. tambem, pela sede.

(3) As partes vulneravcis do homcm em combate sao: a jun^ao entre o peseu^o e a

cabeca
T
e os dedos da mao que empunha as arm as.
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16- E, quern Ihes volta as coslas,

nesse dia - exccto se por estrategia,

ou para juntar-se a outro grupo -

com efeito, incorrcra cm ira dc

Allah, e sua morada sera a Geena.

F que execravel destino!

17. Entao, vos nao os matastes
(n

,

mas foi Allah Quern os matou. E tu

nao atiraste areia, quando a

aliraste, mas foi Allah Quern a

atirou
(2)

. E fe-lo
?

para por os

crentes a prova, com uma bela

prova vinda dEle. Por ccrlo, Allah

e Oniouvinte, Onisciente.

18. Essa e a vitoria, e Allah

debilita a insidia dos renegadores

da Fe.

19. Sc vos
(3)

suplicaveis a

sentenca de Allah, com efcito,

chegou-vos a sentenca
(4
\ E, sc vos

abstendes da descren^a, ser-vos-a

mdhor. E, sc reincidis, Nos

4Ja>£ =ZJj

Si

US

'<U1l>

.V.^tf-Jl

(0 Quando us moslimcs vcnccram Quraich, matando ccrua dc sctcnta dc seus

lidercs c capturando outro tanto, alguns deles vangloriaram-se, uma vez que eram h

ao todo, apenas 300, sem armas e sem montarias. F venegram mais dc mi! horn ens,

bem armad os, do cxercito inimigo. Bstc verstculo foi revelado para evidenciar que

a vitoria era obra divina e nao humana, pois foi Deus que enviou os anjos para

combaterem com os moslimes.

(2) Quando os Quraich apareceram acompanhados de uma multidao, o Mcnsagciro

suplicuu a Dcus a vitoria promctida Gabriel, entao, chegou ate clc, e sugcriu-lhe

apanhar urn punhado dc terra c lanea-la contra os Quraich, que, com os olhos

cheios de areia e impossibilitados de enxergar foram derrotados. Outra vez mais h

tratava-se da intercessao divina em auxilio dos c rentes.

Vos: os idolatras de Makkah.

(4) Alus&o aos rogos dc Abu Jahl a Deus, na Kacbah, as vesperas da Batalha de Dadr,

quando suplica a Deus peEo amquilamento daquele que mais scmeasse hostilidades

entrc as duas hostes. H foi clc, afinal, o aniquilado, por justica divina
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reincidiremos, e de nada vos valera

vossa hoste, ainda que numcrosa; e

Allah c com os crentes.

20, 6 vos que credes! Obedecei

a Allah e a Seu Mensageiro e nao

Ihe volteis as costas, enquanto

ouvis
(l)

.

21,11 nao scjais como os*
2)

que

dizem:
:t

Ouvimos'\ enquanto nao

ouvem.

22. For certo, os piores seres

animals, perante Allah, sao os

surdos, os mudos(3)

,
que nao razoam.

23. E, sc Allah soubesse de

algum bem neles, havc-los-ia feito

ouvir. E, se Ele os houvesse feito

ouvin voltariam as costas, dando

de ombros*

24.6 vos que credes! Atendei a

Allah e a Seu Mensageiro, quando

este vos convocar ao que vos da

a verdadeira vida. E sabei que

Allah Se interpoe entre a pessoa e

seu coracao , e que a Ele sereis

reunidos.

25. E guardai -vos de uma
calamidade, que nao alcan^ara,

^il^^J l^i-J^i <S^^j!j

4y ^uj^^ i^aJj ^aJisj

^ ..Iff' -\K^ *-

1

U ) Ou seja. cnquanin cscutais o Akorao.

(2) Os: 05 idolatras.

(3) Este versiculo compara os idolalras que nao atendem a prega^ao do Profeta, aos

animais irracionais, que nao ouvcm c nao raciocinam

W Ao: aolslao.

(*) Deus conhece os pensamemos do homem e pode modifica-los. con forme Sua

vontade.
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unicamente, os injustos entre v6s
(l)

,

E sabei que Allah e Veemente na

punicao>

26* E lcmbrai-vos dc quando

ere is poucos, indefesos na terra
f2
\

temendo que os adversaries
13

* vos

arrebatassem. Entao, Ele vos

abrigout4)
e vos amparou com Seu

socorro e vos deu sustento das cousas

benignas, para serdes agradecidos.

27.0 vos que credes! Nao

atraicoeis a Allah c ao Mensageiro

nem atraicoeis os depositos que

vos sao conflados, enquanto sabei s.

28. E sabei que vossas riquezas

e vossos filhos vos sao prova^ao^

e que, junto de Allah, ha magmfico

premio.

29. 6 vos que credes! Se temeis

a Allah, Ele vos fara criterio*
6

* de

distinguir o bem do mal c vos

remitira as mas obras e vos

pcrdoara. E Allah c Possuidor do

magnifico favor.

30. E lembra-te, Muhammad,
de quando os que renegam a Fc

} ft ,-

3 jdaiVti^

0) Referenda a que as desgra^as, acarreLadas pelas dissen^oes, nao so atingem os

irnquos, mas tambe'm os inocentcs. com os que ennvivem, em comunidadc.

(2) Na terra: em Makkah.

0) Ou scja, os inimigos: isto 6, os opositores a nova religiao

W Em A I Madmah.

(5) O excessivo amor aos filhos e aos bens materials pode fazer esquecer ao homem

os prcccitos dc Dcus.

(6) Furqan: criterio para distinguir o bem do mal. Cf. [] 53 n2.
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usaram de estratagemas*
l)

contra ti,

para aprisionar-te ou matar-te ou

fazer-tc sair de Makkah. E usaram

de estratagemas, c Allah usou de

estratagemas. E Allah e 0 Mclhor

em cstratagema.

31. E, quando se recitavam

Nossos verslculos, para eles^
2

-,

diziam: ''Com cfcito, ja os ouvimos,

Sc quisessemos, havenamos dito

algo igual a isso: isso nao sao

senao fabulas dos antcpassados."

32. E quando eles disseram: "0

Allah! Se esta e a verdadc dc Tua

parte, faze chover sobrc nos pedras

do ceu, ou faze-nos vir doloroso

castigo,"

33. E nao e admissfvel que Allah

os eastigasse, enquanto tu cstavas

entre eles. E nao e admissfvel que

OjJ&j Sjrp-J iSJOJuJl

0 <^S^j^^\

0) Trata-se da reuniao dos Quraich em Dar al -Nadwah, ou casa da delibcra^ao, cm

Makkah, onde dclibcraram sobrc o mclhor mcio de se livrarcm de Muhammad
Eture aprisiona-lo ou bani-lo, conchuram, ao flm desta reuniao. pela mortc do

Profeta, o que seria realizado por urn grupo dc homcns dos mais fortes, cscolhidos

entre as tri bos. 0 Profcta, cntao. informado pclo an jo Gabriel, e por sugestao

deste. prcparou-sc para emigrar de Makkah para Al Madinah, marcando, com isso.

a Hcgira ou o inicio da propagacao do Islamismo. No momenlo em que viu sua

casa sediada pelos assassinos, Muhammad, a i)m de conl'undi-los. solieitou do

primu Ali se deitasse no Icito, cm seu lugar, c, cm seguida. saiu pelos fundos da

casa. rumu a uma caverna existente na montanba Thawr, perto de Makkah.

Quando, entao, o grupo assassino accreou-se do lei to du Profcta c nao o encontrou.,

mas a scu primo Ali, debandou. malogrado e furioso. e iniciou acirrada

persegui^ao ao Profetu,

(2) Alude-sc, aqui, a urn arabe pagao chamado Al-Nadr Ibn Al Marith. antagonists do

Profeta que viajava pelas fronleiras da Peninsula Arabiea para fazcr comcrcio e

comprar livros da historia dos antigos persas. cujas leituras, no retorno deslas

viagens, re Latava aos correligionarios. pretendendo. turn isso. torna-las mais

interessanles que o Aleurao,
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Allah os castigasse, enquanto

imploravam perdao.

34, E por que razao Allah nao

os castiga, enquanto afastam os

moslimes da Mcsquita Sagrada e
|

nao sao seus pro tetores? Seus

protetores nao sao senao os piedosos.

Mas a maioria deles nao sabe,

35, E suas orates, junto da

Casa, nao sao senao assobios e

palmasfl)
. Entao, experimental

25
o

castigo, porque renegaveis a Fe.

36, Por certo, os que renegam a

Fe dcspendem suas riquezas para

afastar os homens do caminho de

Allah, Entao, despende-las-ao; em
seguida, ser-lhes-a afli^ao; em
seguida, serao vencidos. E os que

renegam a Fe, na Geena, serao

reunidos,

37, Para que Allah distinga o

maligno do benigno e fa$a estar o

maligno, um sobre o outro, e os

amontoe a todos e os faca estar na

Geena. Esses sao os perdedores.

38, Dize aos que renegam a Fe

que se se abstem da descren^a, ser-

lhes-a perdoado o que ja se

consumou. E, sc reincidirem, com
efeito, precederam os procedimentos

1* "

J^s)y\ ojkX- b^o^* h\

U) Fay-se, aqui. referenda aos peregrinos pagios que, antes da epoca islamica,

tinham o habito de rod ear a Kac
bah, inteiramente desnudos, tan to os homens

quanto mulheres, assobiando, por enlre as maos encrela^adaSs e batendo palmas,

Assim Ihes falaram. quando foram derrotados peios moslimes, na Batalha de Badr.



8. Suratu A J- *An fat Parte 10 285

de punir, dos antepassados
(1)

,

39. E combatei-os, ate que nao

mais haja sedi^ao da idolatria, c

que a religiao toda seja de Allah.

E. se se abstem, por certo, Allah,

do que fazem, e Onividente.

40. fi, se voltam as costas, sabei

que Allah e vosso Protctor, Que

Excelente Protetor e que Exeelente

Socorredor!

41. E sabei que, de tudo que

espoliardes, a quinta parte sera

de Allah, e do Mensagciro, e dos

parentes deste, e dos orfaos, e dos

necessitados, c do filho do

caminho
(3)

, se credes em Allah e no

que fizemos descer sobre Nosso

servo, no Dia de al Eurqan^, no

dia em que se depararam as duas

hosles
(5) - e Allah, sobre todas as

eousas, e Onipotente -

42. Quando cstaveis do lado

adjacente
(6)

, e cles, do lado extreme.

4 %J4£=~ Jj$3tej£y

0 j^J^^j jj^^jJb

* <

(0 Ou seja, "se reinciderem, que se aeautclem, pois, serao punidos comoja foram os

antepassados, que transgrediram us preceitos divino".

(2) Ou seja. parte pertericera aos designados pelo Profeta, alem dos merscionados no

versiculo. Quanto ao restante, ou seja, os 4/5, pertencerao aos eombatentes.

0) Cf. II 177 nl

(4) No dia de Al Furqan: no dia da vitoria, na Hatalha dc Hadr Quanto ao vocabulo

FurqSn, cf. II 53 n2.

(5) Cf III 13 nl

(6) O versiculo conota a situacao privilegiada dos inimigos em detrimento dos

moslimes, na Batalha dc Badr. Notc-sc que o lado mais proximo de Al Madmah.

onde aeamparam os moslimes. era de areia movedica, por onde se moviam com
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e a caravana abaixo de vos. E, se

vos houvesscis compromctido com
o inimigo. haveneis faitado ao

encontro, mas os enfrentastes,

para que Allah cumprisse uma
ordem ja prescrita

(1)
, a fim de que

aquele que fosse perecer pereees.se

com evidencia, e aquele que fosse

sobreviver sobrevivesse com
evidencia, - E, por eerto, Allah e

Oniouvinte. Onisciente -

43. Quando, em teu sono, Allah

te fez ve-los pouco numerosos. E
?

se Ele te houvesse feito ve-los

numerosos, haver-vos-ieis acovar-

dado e haveneis disputado acerca

da ordem de combate. Mas Allah

vos salvou, - Por certo, Elc, do

intimo dos peitos, e Onisciente -

44, E, quando os deparastes, Ele

vos fez ve-los, a vossos olhos, pouco

numerosos, c vos diminuiu a seus

olhos
(2)

,
para que Allah cumprisse

uma ordem j a prescrita. - E a Allah

sao retornadas as determinates —

45. 0 vos que credes! Quando
deparardes com uma hoste,

mantende -vos firmes e lembrai-vos

amiude de Allah, na esperanea de

serdes benvaventurados.

' >

J

^^^^

dificuldade. e, alem dissc. era regiao desprovida d'agua; j£ u lado mais dktante.

onde se encontravam os inimigos, era dc terra tlrme e bem abastecida d'agua.

( 1 ) Ordem ja prescrita: a vitoria dos mosltmes.

(2) isso ocorreu antes do combate, mas, logo que este se inieiou. Dcus \c/ o inimigo

ver, cm dobra ao?; moslimes Cf. III 13
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46- E obedecei a Allah e a Seu

Mensageiro, e nao disputcis, senao,

vos acovardareis, e vossa forpa se

ira, E pacientai. Por certo, Allah e

com os perseverantes.

47. E nao sejais como os que

sairam de seus lares, com arrogancia

e ostentacao, para serem vistos

pelos outiW\ e afastaram os

demais do caminho dc Allah. E
Allah esta, sempre, abarcando o

que fazem

48* E quando Sata lhes afor-

moseou as obras
:

e dissc: "Hojc,

nao ha, entre os humanos,

vencedor de vos
?

e, por certo, sou

vosso defensor," Entao, quando se

depararam as duas hostes, ele recuou,

voltando os calcanhares, e disse:

"Por certo, estou era rompimento

convo sco; por certo, vcjo ox que

nao vedes; por certo, temo a Allah.

E Allah e Veemcnte na punigao,^

49. Lembra-te de quando os

hipocritas e aqueles em cujos

coracoes havia enfermidade, dis-

seram; "Esses crentes, sua religiao

os iludiu
(3) ." - E quern confia em

(1) Relcreneia aos Quraich que, conforms foi visto na noia I desta sura, sairam para

defender a caravana c, quando est a foi salva, encaminharam-se a Badr e disscram

que nao rctornariam antes dos festejos dense evento, com hanquetcs, vmhos e

cancocs, para que todas as tribos da Peninsula Arabica tomasscm conhecimento de

sua vitoria sobre Muhammad, o que n3o ocorrc

(2) O: alusao aos anjos, que Sata vc, no campo dc Batalha, em auxllio dos moslimes.

(^) Referencia aos moslimes que, sendo pouco numerosos, sairam cm combate e,
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Allah, por certo, Allah e Todo-

Poderoso, Sabio -

50. E, se visses os anjos, quando

levam a alma dos que renegam a

Fc, batendo-lhes nas faces e nas

nadegas, e dizendo "Experimental

o cast igo da Queima.

5L u
Isso, pelo que vossas maos

anteciparam e porque Allah nao e

injusto com os servos/
1

52. 0 proceder desses e como
o do povo de Farao e daqueles que

foram antes deles. Renegaram os

sinais dc Allah: entao, Allah

apanhou-os por seus delitos, - Por

certo, Allah e Forte, Veemente na

punicao -

53. Isso, porque nao e admissive!

que Allah transmute uma graca,

com que haja agraciado um povo,

antes que este haja transmutado o

que ha em si mesmo(n
.
- E Allah e

Oniouvinte, Onisciente -

54, 0 proceder desses e como
o do povo de Farao e daqueles que

foram antes deles, Desmentiram os

sinais de Seu Senhor: entao,

aniquilamo-los por seus delitos e

"5 s ^^3

i^Ji>» ^iAjy 4JW04tW>

mesmo assim, puseram-se em luta com nutncroso exercito inimigo, na certeza de

que sairiam vitorioso por causa de sua religiao.

W Este versicuto encerra o principio basico responsavel pelo aprimoramento social

,

quer seja, nenhuma mudanca ocoirera na soeiedade, sem que antes liajam ocorrido

mudancas no intimo de cada individuo que a compoem.
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afogamos o povo de Farao. E todos

eram injuslos.

55. Por certo, os piores seres

animais, perante Allah, sao os que

renegam a Fe\ pois nao creem.

56. Sao aqueles, com os quais tu

pactuas; em seguida, desfazem
(l)

seu pacto, toda vez, e nada temem,

57. Entao, se os encontras na

guerra, trucida-os, para atemorizar

e dispersar os que cstao atras deles,

na esperan^a de meditarem.

58. E
?
se temes traifao de urn

povo, deita fora teii pacto com elcs,

do mesmo modo que eles o fazem,

Por certo, Allah nao ama os traidores.

59. E os que renegam a Fe nao

suponham que se esquivaram (2)
.

Por certo, nao conseguirao escapar

ao castigo de Allah.

60. E, preparai, para combater

com eles, tudo o que puderdes:

forca e cavalos vigilantes, para,

com isso, intimidardes o inimigo

de Allah e vosso inimigo, e outros

alcm desses, que nao conheceis,

mas Allah os conhecc. E o que

quer que despendais, no caminho

de Allah, ser-vos-a compensado, e

0
) Rcvclou-se este versiculo a respeilo dos Banil Qurai?ah, tribo judaica residentc cm
Al Madmah, antes da Hegira, e que, pactuando com o profcia. rompeu. depots,

este pacto, quando Quraich, com scus aliados. vieram combate-lo

(2) Aqui. ha rcfcr£ncia aos Quraich que sc salvaram, apos a Batalha dc Badr
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nao sofrereis injustica.

61. E, se elcs se inclinam a paz,

inclina-te, tambem, a da, e confia

em Allah, Por certo, Ele e O
Oniouvinte, O Oniscicnte,

62, E, se desejam enganar-te,

por certo, Allah bastar-te-a, Ele e

Quern te amparou com Seu socorro

e com os creates,

63* E pos-lhes harmonia entre os

coracoes. Sc houvesses despendido

tudo o que ha na terra, nao lhes

haverias posto harmonia entre os

coracoes, mas Allah pos-lhes

harmonia entre eles. Por certo, Ele

e Todo-Podcroso, Sabio.

64.6 Profeta! Basta-te Allah, e

aos crentes que te seguem.

65. 6 Profeta! Incita os crentes

ao combate. Se ha, entre vos, vinte

homens perseverantes, vencerao

duzentos. E, se ha, entre vos, cem,

vencerao mil dos que renegam a

Fe, porque estes sao um povo que

nao entende.

66. Agora, Allah alivia-vos a

tarefa, sabendo que ha fraqueza

em vos. Entao, se ha, entre vos, cem

homens perseverantes, vencerao

duzentos, E, se hi, entre vos, mil,

vencerao dois mil, com a

permissao de Allah. E Allah e com

os perseverantes.

^ -*
, ^7fa

<,
,f l

ft p.

ill" .'!-
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67. Nao c admissive! que urn

profeta tcnha cativos, sem antes

dizimar os inimigos na terra.

Desejais os efemeros bens da vida

terrena, enquanto Allah vos dcseja

a Derradeira Vida. E Allah e Todo-

Poderoso, Sabio.

68. Nao fora uma prescri^ao

antecipada de Allah, um formidavcl

castigo
(1)

haver-vos-ia tocado, pelo

que havieis tornado em resgate.

69. Entao, comei do que

espoliastes, enquanto Hcito e

benigno, e temei a Allah. Por certo,

Allah e Perdoador, Misericordiador.

70.6 Profeta! Dize aos cativos

que estao em vossas maos:
t4

Se

.

Allah sabe que ha, em vossos

coracoes, um bem, conceder-vos-a

algo melhor que aquilo que vos foi

tornado, e perdoar-vos-a . E Allah

e Perdoador, Misericordiador."

71. E, se desejam atrai£oar-te,

com efeito, ja atraicoaram a Allah,

antes. E Allah apoderou-se^ deles,

E Allah e Onisciente, Sabio.

72. Por certo, os que creram e

emigraram e lutaram, com suas

riquezas e com si mesmos, no

[jy^^ciC^^'

(1) Este versiculo eensura os mo slimes, que aueitaram o resgate dos prisioncirus da

Raiatha de Bad r, quartdo devcriam have-los trucidado, para en IVaquecer a hostc

inimiga. Fnirctanto, como nao proccdcram de ma-fe, Deus os indultou.

(2) Alusao ao que ocorrcu aos idolatras de Makkah, na Batalha de Badr. quando

foram mortos on capturados.
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caminho de Allah; e os que

abrigaram e socorreram^ o Profeta

e os mosHmes, esses sao aliados

uns aos outros t E aos que creram e

nao emigraram, nao tendes de

aliar-vos a eles. ate que emigrem.

E, sc elcs vos pedem soeorro em
defesa da religiao, impender-vos-a

soeorro, exceto se contra um povo,

com o qual tendes alianca, E Allah,

do que fazeis, e Onividente.

73. E os que renegam a Fc sao

aliados uns aos outros. Se nao o
[2)

fazeis, havera sedicao na terra c

grande corrupcao,

74. E os que creram e emigraram

e lutaram no caminho de Allah, e

os que abrigaram e socorreram o

Profeta e os moslimes, esses sao,

devcras, os crentes. Terao perdao e

generoso sustento.

75. E os que creram depois, e

emigraram c lutaram convosco,

entao, esses sao dos vossos, E os

parenles consanguineos tern

prioridade uns com oulros , no

Livro de Allah, Por certo, Allah,

de lodas as cousas, e Onisciente.

w> <> , .>/%

±V?4> is* US' Jl*-0>JJ*jP

(H Trata-sc dos Al Ansar habitants* de At Mad In ah, que abrigaram e socorreram <>

Profeta e seus companheiros

(
2 ) Ou seja, "se nao vos aliardes, tambem, uns aos outros".

P) Ou seja, "sao mais ligados a heranca, que uns herdam aos outros". Rtvclou-se este

versiculo. para reiificar as norm as que regiam a heranca. uma vez que, nos

primordios da Hegira, os moslimes herdavam, apenas. pclos vfnculos da fe e da

migra^ao, c nao pclos de parentesco. Apos a revdaQao deste versiculo, a heranca

passou a scr regida, unica e exclusivamentc, pelo parentesco sanguineo.
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SURATU AT-TAUBAH (1>

A SURA DO ARREPENDIMENTO

De Al MadTnah - 129 versiculos.

1 , Este e urn rompimento de Allah

e de Seu Mensagciro com os que,

dentre os idolatras, vos pactuastes:

2, Entao, percorreh livrcmente,
(i)

a terra durante quatro mcscs , e

sabei que nao escapareis do

castigo de Allah, e que Allah
[

ignominiara os renegadores da Fe,

3, E e uma prodamacao dc Allah

e de Seu Mensageiro aos homens,

no dia
(3) da Peregrinagao maior;

(0 At-Taubah: arrependimento ou remissao. A palavra c derivada do verbo taba.

que significa, conforms a regencia, "voitar-se arrependido para", no caso dos

homens em relacao a Dcus; ou "voltar-se para, remindo \ no caso Dcus em

relacao aos homens. Kssa palavra e mencionada nos versiculos 1 17 c 118 T e

nomeia a sura, que comporta, outrossim, o titulo de al barsrah, que qucr dizer o

rompimento, pais di/ respcito a quebra de relacao entre Deus c os idolatras da

Peninsula Arabica, mencionada no inicio desta sura. Foi revelada no flm do nono

ano da Hegira e veio a csclarecer, na historia islamica, dois ponius fundamentals:

1
° - A alitude dos moslimcs, de um tado, para com os idolairas, c, de outro, para

com os seguidorcs do Livro. No que tange aos primeiros, deviam eles, apos o

periodo determmado de 4 mcscs, aceitar o Islao ou ser combattdos; no que respc it a

aos segundos, deviam, iguulmente, aceitar o Islao ou pagar uma taxa: al Jizyah. a

flm de garantir-lhcs a coexistencia paeifica na soeiedadc isfamica da Peninsula

Arabica; 2
a

- A denuncia dos estratagemas urdidos pelos hip6critas contra o

Profeta e seus seguidorcs, Fsta c a unica sura do Alcorao que nao vem cncabccada

pela basmalah (a epigrafe de todos os capitulos: "Em nome de Deus, O
Misericordioso, O Misericordiador '), o que sc explica, segundo Ibn "Abbas, pclo

torn energico da sura, nSo cabendo, portanto, nek, o torn misericordioso e

apaziguante daquela forma invocativa.

(2) N esses quatro meses de calendar! o, chawwal, zul-qadah, zul-hajjah, al

muharram, foi fixado o periodo para que os idolatras adcrissem ao Islao ou

fbssem combatidos.

(3) Trata-se do dia em que todos os percgnnos sc reunem, obrigatoriamenie, no Monte
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que Allah e Seu Mensageiro estao

cm rompimento com os idolatras -

entao, se vos voltais arrcpcndidos,

ser-vos-a melhor. E, se voltais as

costas, sabei que nao escaparcis do

castigo de Allah. E alvissara,

Muhammad, aos que renegam a

Fe doloroso castigo. -

4* Exceto com os idolatras, com
os quais pactuastes, em seguida,

em nada eles vos faltaram e nao

auxiliaram a ninguem contra vos;

entao, completai o pacto com elcs

ate seu termo. Por certo, Allah ama
os piedosos,

5, E, quando os mescs sagrados
[1)

passarem, matai os idolatras, onde

quer que os encontreis, e apanhai-

os e sediai-os, e ficai a sua espreita,

onde quer que estejam. Entao, se

se voltam arrcpendidos e cumprem
a oracao e concedem az-zakah^,

deixai-lhes livre o caminho, Por

certo, Allah e Perdoador, Miseri-

cordiador.

6. E, se um dos idolatras tc pede

defesa, defende-o, ate que ouca as

palavras dc Allah; em seguida,

u Arafat, Nessa data, o Prof eta emiou seu primo Alt para prodamar, altim da

ruptura com os idolatras, os seguintcs tripicos: 1
° - A partir dai, ficava obstado a

todo idolatra aproximar-sc da Kabbah, 2° - Ficava, expressamente, vedada a

nudez, na circulagao da Kabbah; 3° - Ficava expresso que nao entraria no Paratso

senao o crente; 4. * - Finalmcntc. ficava estabelecido que todos os pactos devcriam

ser respeitados e cumpridos.

0)Cf. II 194 n2.

(2)Cf II 43 n4.
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faze-o chegar a seu lugar seguro
(l

\

Isso. porque sao um povo que nao

sabe.

7. Como 05 idolatras poderiam

ter pacto com Allah e Scu

Mensageiro? A nao ser aqueles com

quern pactuastes, junto da Sagrada

Mesquita - Entao, se estes sao retos

convosco, sede retos com clcs. Por

certo, Allah ama os piedosos* -

8* Como poderiam ti-lo,

enquanto, se obtivessem cles a

vitoria sobre vos. nao observanam

convosco parentesco ncm obriga^ao?

Agradam-vos com suas bocas,

enquanto seus peitos recusam-se; e

a maioria deles e perversa,

9, Venderam os versiculos de

Allah por infimo pre^o e afastaram

os homens de Seu caminho, Por

certo, que vil o que faziam!

10. Nao respeitam, em crente

algum, nem parentesco nem
obriga^ao, E esses sao os agressores,

1L Entao, sc se voltam arrepen-

didos e cumprem a ora^ao e

concedem az-zakah*
2

\ serao, pois,

vossos irmaos na religiao. E Nos
aclaramos os versiculos a um povo

que sabe.

12. E, se violam seus juramentos,

depois de haverem pactuado

^J^>i\ A^JLili JC^>3 J^lP

0 ) On scja, chegar a seu lar, a sua comunidade.

(2) a II 43 n 4.
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convosco, e difamam vossa rcligiao,

combatei os proceres da renegacao

da Fe - por certo, para eles, nao ha

juramentos respeitados - na

esperan^a de se absterem da

descrcn^a.

13. Sera que vos nao com-

batereis um povo que violou seus

juramentos e intentou fazer sair de

Makkah o Mcnsageiro, e vos

empreenderam o ataque, por vez

primeira? Receai-los? Entao, Allah

e main Digno de que 0 receeis, se

sois crcntes.

14. Combatei-os, Allah os

castigara por vossas maos e os

ignominiara, e vos socorrera contra

eles e curara a afli^ao dos peitos

de um povo crente.

15. E fara ir o rancor de seus

cora^oes, E Allah volta-Se para

qucm quer, remindo-o . E Allah e

Oniscicnte, Sabio.

16. Ou supondes sereis deixados

sem prova^ao, enquanto, ainda, nao

fizestes saber
(1)

a Allah quais de

vos lutareis e nao tomareis outros

por confidentes, alem de Allah e de

Scu Mensageiro e dos crentes? E
Allah, do que fazcis, e Conhecedor

17. Nao e admissivel que os

idolatras povoem as mesquitas de

nrijS^ -rri ^ ^ ^
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Allah, testemunhando contra si

mesmos a renega^ao da Fe, Esses

sao aqueles cujas obras se anularao.

E, no Fogo, eles serao eternos,

18* Apenas, povoa as mesquitas

de Allah quern ere em Allah e no

Derradciro Diau e cumpre a oraeao e

concede az-zakah^ e nao receia

senao a Allah, Quica, sejam esses

dos guiados,

19. Julgais os que dao de beber
(2)

aos peregrinos e os que cuidam da

Mcsquita Sagrada como aqueles que

creem em Allah e no Derradeiro

Dia, e lutam no caminho de Allah?

Nao se igualam perante Allah. F

Allah nao guia o povo injusto,

20. Os que creem e emigram e

lutam no caminho dc Allah, com
suas riquezas e com si mesmos,

tern escaloes mais elevados junto

de Allah, E esses sao os

triunfadores,

2L Seu Senhor alvissara-lhes

misericordia vinda dEle, e agrado,

e jardins; neles, terao delicia

permanente.

45 ojji*-^

£ £

§>c>jM

CO Cf II 43 n4.

(2) A incumbencia dar agua aos peregrinos, ou As-Siqayah. era oficio que honrava

a tribo, assim encarregada Havia
s
tarnbem, oulras atribuic&cs, tais como: AJ-

Hijabah, que eonsistia em guardar as chaves do Temple, Ar-Rifadah, que

cuidava de oferecer alimenlos aos peregrines; An-Nadwah, que cuidava de

ehefiar as reuni5es, todos os dias do ano: Al-Liwa, que cuidava dt; esten tar a

bandeira ao red or da qua! se reuniam os combatentes, em tempos de guma.
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22.Neles, serao eternos, para

todo o sempre. Por certo, junto dc

Allah, havera magnifico premier
r

23. 0 vos que credes! Nao tomeis

por aliados a vossos pais e a vossos

irmaos, se amam a renega^ao da I e

mais que a Fe. E qucm de vos se

alia a clcs, esses serao os injustos,

24. Dize:
u
Se vossos pais e vossos

filhos e vossos irmaos e vossas

mulheres e vossos clas, e riquezas,

que ganhastes, e comercio, de que

reecais a estagna^o, e vivendas,

de que vos agradais, sao-vos mais

amados que Allah e Seu Mensageiro

e a luta em Seu caminho, entao,

aguardai ate que Allah fa^a chegar

Sua orderm F Allah nao guia o

povo perverso.

25. Com efeito, Allah socorreu-

vos, em muitos campos dc

batalha F, lembrakvos, do dia de

Hunain (1

\ quando vos admiraveis

de vosso grande numcro, e este de

nada vos valcu; e parecia-vos a

terra cstreita, por mais ampla que

fosse. Fm seguida, voltastcs as

costas, fugindo.

'^1

ja^as \ C>y*!jj^= Ĵy^-J

&3

( 1
) Nome de urn vale entre Makkah c At Tayif, em que houve batalha, no mes de

Chawwal, no oitavo ano da Hegira, entre os moslimes e a tribo Hawazin. Ao todo

cram 1 2.000 moslimes contra 4.000 idolatras, de modo que os primeiros,

orgulhando-se desta superioridadc, proclamavam que jamais scriam venridos

ncsia batalha. Contudo, no imcio do combate, a superioridadc numeriea dos
moslimes nao imped iu que se scntissem atemorizados e tentassem debandar, E
qua.se foram dcrrotados, no in icio, nao fosse a coragem e 0 denodo do Profcia, que
demonstrou firmeza suficiente para conter a desordem e levar, os corrdigiunarios

a vitoria final
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26. Em seguida, Allah fez

descer Sua sercnidade sobre Seu

Mensagciro e sobre os crentes, e

fez descer urn exercito dc anjos.

que nao vie is, e castigou os que

rcnegaram a Fe. E essa c a

recompensa dos renegadores da Fe.

27. lim seguida, Allah voltar-se-

a, depois disso, para quern quiscr,

remindo-o . E Allah c Perdoador,

Misericordiador.

28,6 \6s que eredes! Os

idolatras nao sao senao imundicia,

Entao, que eles se nao mais

aproximem da Mesquila Sagrada,

apos este seu ano E, sc temeis

pemiria
(2
\ Allah enriquecer-vos-a

com Seu favor, se quiser. Por

certo, Allah e Onisciente, Sabio.

29. Dentre aqucles t3
\ aos quais

fora concedido o Livro, combatei

os que nao creem em Allah nem no

Derradeiro Dia, e nao proibem o que

Allah e Seu Mensageiro proibiram, e

nao professam a verdadeira religiao;

combatei-os ate que paguem al

jizyah
(4)

, com as proprias maos,

enquanto humilhados.

J>Jl>J

1 ^L/^^Si^yi
<5j

5 C2$s\;^J'C£b;

(1 ) Ou seja, o nono da Hegira, apos a conquista de Makkah pclos moslimes.

(2) Temer a penuna causada pela intercupvao do comcrcio com os idolatras, ohstados

de chegar a Makkah.

(3) Aquetes; os judeus c os cristaos.

(4) a I Jizyah: taxa monctaria paga pelos nao- moslimes, que viviam em tcrritorio

moslirn. Seu valor oscilava entre 12 e 48 draemas por pessoa, e ela contribuia para

o orcamento do pais, e os protegia de qualquer agressao que fosse, Esta taxa se

equiparava a az-zakah e a outras obligates, que os moslimes deviam prestar,
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30. E os judeus dizem:
"L
Uzair*

1 ]

e filho dc Allah/' E os cristaos

dizem: Messias e filho de Allah.
11

Esse e o dilo de suas bocas. Imitam

o dito dos que, antes, rcnegaram a

Fe, Que Allah os aniquile! Como
se distanciam da verdade!

31. Tomam seus rabinos e seus

monges por senhores, alem de

Allah, e
?

assim tambem. ao

Messias, filho de Maria, E nao se

lhes ordenou senao adorarem um
Deus Unico. Nao existe deus

senao Ele. Glorificado seja E!e,

acima do que idolatram.

32. Desejam apagar com o

sopro das bocas a luz de Allah
(2)

, e

Allah nao permitira senao que seja

completa Sua luz, ainda que o

odeiem os renegadores da Fe>

33. Ele c Qucm enviou Seu

Mensageiro com a orientacao e a

religiao da verdade, para faze-la

prevalecer sobre todas as religioes,

ainda que o odeiem os idolatras.

34. 6 vos que credes! Por cerlo,

muitos dos rabinos e dos monges

^ j ,o "Z. J "i * ***** ^

obrigatoriamente. A! Jizyah era da competencia, somcnU. dos judeus c dos

cristaos, c nao dos idolatras, e sua cobran^a visava a impor a ubediencia as kis do

terrilono, onde residiam.

(1) Chamado, tambem, de c
Izr8, personagem da historia judaica, que, diz-se, sabia de

tor a Tora. Por essa razao, os judeus, de sua £poca, afirmavam que tic era filho dc

(2) Ou scja, a legislate divina.
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devoram, llicitamente, as riquezas

dos homens, e afastam-nos do

caminho dc Allah. E aos que

entesouram o ouro e a prata e nao os

despendcm no caminho de Allah,

alvissara-lhes doloroso castigo,

35. Urn dia
?
quando os incandes-

cerem no fogo da Geena, e, com
eles, lhes caulerizar as frontes e os

flancos e os dorsos, dir-se-lhes-a:
N4

Isto e o que entesourastes, para

vos mesmos: entao, cxperimentai o

que entesouraveis,

36. Por certo, o numero dos

meses, junto de Allah, e de doze

meses, conforme esta no Livro de

Allah, desde o dia em que Ele criou

os ceus e a terra, Quatro deles sao

sagrados^. Essa e a religiao reta.

Entao, nao sejais, neks, injustos

com vos mesmos, e combatei os

idolatras. a todos eles, como elcs

vos combatcm, a todos vos
(2)

, E

sabei que Allah e com os piedosos.

37. 0 postergar
(3) dos meses

sagrados e, apenas, acrescimo na

CO

(OCf. II 194 n2.

(2) Kmbora o combate fosse proibido nos meses sagrados, os moshmes devcnam

rcvidar os idclatras, caso fossem por eles atacados

0) Conforme os costumes arabes pre-islamicos T era proibido travar-se eombaie

durante os meses sagrados (d
s

. II 194 n!5R). No entanto, para escapar a esses

coslumes, quando !hes era dificil cessar com bate, eles tcntavam ou trocar os meses

sagrados por outros,. ou aumcntar urn mes no ftm do ano. on, ainda, aumentar

alguns dtas du ano lunar, de 354 dias, a fim de iguala-ln ao ano solar, de 565 dias.

O Islao condenou esic costume c proihiu, categoricamente, a atteracao dos meses.
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rcnega^ao da Fe: com ele, os que

renegam a Fe descaminham-se.

Elcs tornanvno licito, num ano, e

ilicito em outro ano, para fazerem

coincidir com o numero do que

Allah consagrou; entao, tornam licito

o que Allah proibiu. Aformoseou-

se, para eles, o mal de suas obras.

E Allah nao guia o povo renegador

da Fe.

38. Q vos que credes! Por que

razao, ao vos dizerem;
iL

Sai a

campo, para combater no

caminho de Allah", permanecestes

apcgados a terra
(

1

'? Vos vos

agradastes da vida terrena, em
lugar da Derradeira Vida? Ora, o

gozo da vida terrena nao e senao

infimo na Derradeira Vida.

39. Se vos nao sais a campo.

Allah castigar-vos-a com doloroso

castigo e vos substituira por outro

povo, e, em nada, 0 prejudicareis.

E Allah, sobre todas as cousas, c

Onipotcntc.

40. Se nao o
(2)

socorreis, Allah

o socorrera, como, com efeito,

Allah o socorreu, quando os que

renegavam a Fe o fizeram sair, de

(1) Este versiculo foi revelado quando o Profcta instou os moslimes a Baialha de

Tabuk. no nono ano da Hcgira. para combaterem os bizanttnos, na antiga Siria,

uma \€/ que os moslimes. desalentados pelas dificuldades eeonomicas c f>

excessivo calor, tomaram-sc indolentcs e abulicos

(2) 0: oProfcta.
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Makkah. sendo cle o scgundo de

dois
(l

-

;
quando ambos estavam na

caverna
(2)

e quando disse a seu

companheiro: "Nao te entristepas;

por certo, Allah e conosco," Entao,

Allah fez descer Sua serenidade

sobre ele c amparou-o com urn

exercito de anjos, que nao vieis, e

fez inferior a palavra dos que

rcncgavam a Fe. E a palavra de

Allah e a altissima. E Allah e

Todo-Poderoso, Sabio.

41. Sai a campo armados, leve

ou pesadamente, e lutai, com vossas

riquezas e vos mesmos, no caminho

de Allah. Isso vos e melhor. Se

soubesseis!

42. Se se tratasse de ganho

imediato ou de viagem facil, os

hipocritas haver-te-iam scguido,

mas lhcs era longa a ardua distancia.

E jurarao por Allah, ao retornardes

a eles: "Se pudessemos, haveriamos

saido convosco" Aniquilam-se a si

mesmos, por perjuro, E Allah

sabe que sao mentirosos.

43. Que Allah indulla-te! Por

que tu lhes
(3)

permitiste nao sairem

3 ii^M^fii. &s

(DO segundo dos dois: Muhammad e seu companheiro Abu Bakr

(^) Trala-se da cavern* perto do cimo da montariha de Thawr tocali/ada nas ream as

de Makkah.

0) Lhes: um grupo de hiptierila a que 0 Profeta permUiu ausentar-se de combaU Por

isso, foi cctisurado. iintretanto. a censura e atenuad a, pelo indulto que 0 versiculo

apresenta, no imcio.
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a campo, antes que se tornassem

evidentes, para ti
?
os que diziam a

verdade, e conhecesses os men-

tirosos?

44. Os que creem em Allah e no

Derradeiro Dia jamais te pedirao

isencao de lutar, com sens bens e

com si mesmos. E Allah, dos

piedosos, e Onisciente.

45. Apenas, pedem-te isencao

os que nao creem em Allah nem no

Derradeiro Dia; e seus coracdes

duvidam; entao, vacilam em sua

duvida.

46. E, sc clcs houvessem desejado

sair, haveriam prcparado, para isso,

um preparativo, mas Allah odiou

sua partida e desencorajou-os, e foi

dito: 'Termaneeci junto com os

que permaneccm/
1

47. Se eles houvessem saido

convosco, nao vos haveriam

acrescentado senao desventura e

haveriam precipitado a cizania

entre vos, buscando, para vos, a

sedicao, enquanto, cntre vos, ha os

que lhes dao ouvidos. E Allah, dos

injustos, e Onisciente.

48. Com efeito, buscaram, antes,

a sedicao e fizeram virar contra ti

as determinates, ate que a

verdade chegou e a ordem de Allah

prevaleceu, enquanto a estavam

odiando,

4p U^S^V^Ji'^J^mMj

1 z}

.... stji* * * >* \l
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49. E, dentre eles, ha quern

diga: "Pcrmitc-mc a isenpao e nao

me poe na tenta^ao^^" Ora
3
na

tcntagao, ja cairam, E, por certo, a

Geena estara abarcando OS

renegadores da Fe.

50* Se algo de bom te alcanna,

isto os aflige, E, se uma desgra^a

te alcanca, dizem: "Com efeito,

tomamos nossa decisao, antes." E
voltam as costas, enquanto jubilosos.

51. Dize: "Nao nos alcancara

senao o que Allah nos prescreveu.

Ele e nosso Protetor." H que os

crenteSj entao, confiem em Allah.

52. Dize: ^V6s nao aguardats,

para nos, senao uma das duas
(2)

mais belas recompensas? E nos

aguardamos, para vos, que Allah

vos alcance com castigo de sua

parte, ou por nossas maos. Entao,

aguardai-o . Por certo, nos o

estaremos aguardando convosco."

53. Dize: "Despendei vossas

riquezas, de bom ou de mau
grado; nada vos sera aceito. Por

certo, sois um povo perverso."

54. E o que impediu se Ihes

< 1 J' *s

U) Trata-se da prova^o a que, fatalmente, sucumbiria A! Jadd Ibn Qais
r
convidado

pelo Profeta a combater os bizantinos na Siria, uma vez que, sendo comumaz
apreciador do sexo fern in i no, muito provavelmente seria atraido pelas belas

mulheres bizantinas, nao so interrompendo, assim, o combate, senao

abandonand o-o, para tr ter com etas.

(2) Ou seja, o martirio ou a vitoria.
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aceitasse o que despendiam nao foi

senao eles renegarem a Allah e a

Scu Mcnsagciro; u nao rcalizam a

oracao senao cnquanto prcgui^osos,

c nao dcspcndcm suas riquezas

senao enquanto de mau grado,

55. Entao, nao te admires de

suas riquezas e de sens filhos,

Apenas, Allah nao desej a, com
isso, senao castiga-los na vida

terrena, e que morram, enquanto

renegadores da Fe,

56. E elcs juram por Allah que

sao dos vossos, enquanto nao sao

dos vossos, mas sao um povo que

se atemoriza.

57. Se encontrassem refugio ou

grutas. ou subterraneo, a eles se

voltariam, enquanto infrenes.

58. E, dentre eles, ha quern te

critica acerca da distribuicao das

Sadaqats, (as ajudas caridosas);

entao, se lhes dao del as, agradam-

se disso; e, se lhes nao dao
;
ei-los

que se enchcm de colcra.

59. E, se eles se agradassem do

que Allah e Seu Mensageiro lhes

concedem, e dissessem; "Allah

basta-nos; Allah conceder-nos-a

algo dc Scu favor, e tambem Seu

Mensageiro!... por certo, a Allah

estamos rogando'*, ser-lhes-ia

melhor.

© -^VJj"
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60* As sadaqats, as ajudas

caridosas, sao
?

apenas, para os

pobres e os necessitados e os

encarregados de arrecada-las c

aqueles, cujos cora^oes estao prcstes

a harmonizar-se*^ com o Islao e os

escravos, para se alforriarcm, e

os endividados e os combatentes

no caminho de Allah e o filho do

caminho, o viaj ante em diflcul-

dades (2)
: e preceito de Allah. E

Allah 6 Onisciente, Sabio.

61. B, dentrc eles, ha os que

molestam o Profcta e dizem;
Lt

Ele e

todo ouvidos." Dize; "Ble e todo

ouvidos para vosso bem; ele ere

em Allah e ere nos creates e e

misericordia para os que creem,

dentre vos." li os que molestam o

Mensageiro de Allah terao doloroso

castigo.

62. Juram^
3
*- vos, por Allah,

para agradar-vos, e Allah - como

tambem Seu Mensageiro - c mais

Digno de que eles O agradem, se

sao crentes.

63* Nao sabem eles que quern se

opoe a Allah e a Seu Mensageiro

jS^ijj 4i"\ ^1^4 1)1

< I
) Aqueles ... prestes a harmonizar-se: trata-se do grupo da comunidade arabe, que,

L-mbora nao houvesse islamizado, estava inclinado a fazc-lo. E, nos primordios

do Islao, era oportuno doar-lhes parte das esmulus; ou para lra/c-los para a nova

rcligi^o: nu para com isso, incitar outros, nao- muslimes ainda, a imita-los

(2)cf. II 177 nl.

Ou seja. "jurarn-vos, por Deus, que nao vituperaram o Mensageiro, e la/em-no

para compra/er-vos".
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lera o logo da Geena, em que sera

eterno? Essa e a formidavel

ignominia,

64.0s hipocritas precatam-se •
1 f

de que seja descida uma sura a seu

respeito, que os informe do que ha

em seus coracoes. Dize: "Zombai!

Por certo, Allah fara sair a tona

aquilo de que vos preeatais.
1 '

65. E, em verdade, se lhes

perguntas acerca de sua zombaria,

dirao: "Apenas, confabulavamos e

nos divcrtiamos," Dize: "Estaveis

zombando de Allah e de Seus

versiculos e de Seu Mensageiro?"

66. Nao vos desculpcis: com
efeito, rcnegastcs a Fc, apos

haverdcs crido. Sc indultamos uma
faccao de vos, castigarcmos a outra

fac^ao. porque era criminosa.

67. Os hipocritas e as hipocritas

procedem uns dos outros: ordenam

o reprovavel e coibem o conveniente

e fecham as proprias maos(2
\

Esqueceram-se de Allah, entao,

Elc Se csqueceu deles. Por ccrto,

os hipocritas sao os perversos.

68. Allah promete aos hipocritas

e as hipocritas e aos rcnegadores

u t^j>^ ^y^'1

J"

5 2 >

Hit

(') Os hipocrilas tinham, por habito, escarnecer do Profcta c dos moslimes, quando

distantcs dcslcs, mas rcccavam que lal atitude Tosse de conheciniento de tudos.

(2) Ou seja, sao m^us- aiadas ou avarentos, quando se trata de despenderem em

caridade.
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da Fe o logo da Gccna; nela, serao

eternos. Basta-lhes ela. E Allah

amaldi^oa-os, e terao castigo

permanentc.

69. Vos, hipocritas, sois como

os que foram antes de vos: eram

mais veementcs que vos em forca,

e mais privilegiados em riquezas e

filhos, e deleitavam-sc com seu

quinhao; c vos vos deleitais com
vosso quinhao, como se deleitaram

com seu quinhao os que foram antes

de vos, e confabulais, como eles

confabularam. Esses terao anuladas

suas obras, na vida terrena e na

Derradeira Vida. E esses sao os

perdcdores.

70, Nao Ihes chegou a historia

dos que foram antes deles; do povo

de Noe e de
cAd e de Thamud e do

povo dc Abraao e dos habitantes de

Madian^
n

e das cidades tombadas^?

Seus Mensageiros ehegaranvlhes

com as evidencias; entao, nao era

admissivel que Allah fosse injusto

com eles, mas foram injusto s com
eles mesmos,

7J, E os crentes e as crentes sao

aliados uns aos outros. Ordenam o

convenientc e coibem o reprovavel

e cumprem a oracao e concedem

Ojjj^J U^aJ *LJjl

U>Cf. VII 85 n3

(2) Isio e, das cidadus do povo dc Lot: Sodoma e Gonwra
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az-zakah
fl)

, e obedecem a Ailah e a

Scu Mcnsageiro, Desses, Allah

tera misericordia. Per certo, Allah

e Todo-Poderoso, Sabio.

72. Allah promcte aos crentes e

as crentes Jardins, abaixo dos quais

correm os rios; nesses, serao

eternos, c esplendidas vivendas

nos Jardins do Eden e agrado de

Allah, ainda, maion Esse e o

magjiifico triunfo,

73. 6 Profeta! Luta contra os

renegadores da Fe c os hipocritas.

e se duro para com eles, E sua

morada sera a Geena, E que

execravel destino

!

74. Juram, por Allah, nao haver

dito molestia alguma, eT com efeito,

disseram a palavra da renegaeao da

Fe e renegaram a Fe, apos sc
(2)

islamizarem. E mtentaram o que

nao conseguiram alcancar. Mas eles

nao fizeram censuras, senao porque

Allah e Seu Mensageiro os haviam

enriquecido com Seu favor, Entao,

se se voltarn arrependidos, ser-

Ihes-a melhor, e se voltarn as

costas, Allah castiga-los-a com
doloroso castigo, na vida terrena e

na Derradeira Vida. E nao terao, na

terra, nem protetor nem socorredor.

«, it x f
\\ *r ; 9 n f s

4"^o^c^jX^^^.

** * -ST

^ !?j-tJU >^^

(OCfll 43n4.
(2) No rctorno da expedi^ao de Tabuk, alguns hipocritas tencionaram matar o

Mensageiro, e malograratn.
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75. E, dentre eles, houve quern*
n

pactuasse com Allah, dizendo: "Se

Ele nos concedcsse algo de Seu

favor, em verdade, dariamos az-

zakah (2)
, e seriamos dos intcgros^

76. E, quando Ele lhcs concedeu

algo de Seu favor, tornaram-se

avaros disso e voltaram as costas,

dando de ombros.

77. Entao, Ele fez redundar

hipocrisia em seus coracocs, ate

um dia, em que O depararao, por

haverem faltado a seus compro-

missos com Allah e por haverem

mentido.

78. Nao sabiam eles que Allah

sabe seus segredos e suas

confidencias, e que Allah, das

cousas invisiveis, e Profundo

Sabedor?

79- Os que caluniam os doadores

voluntarios, dentre os crentes, no

tocante as ajudas caridosas, e

caluniam os que nada encontram

para oferecer scnao seus parcos

recursos, e desses escamecem; Allah

deles escarnecera, e terao doloroso

castigo,

80. Implora perdao para eles;

ou, nao implores perdao para eles;

( 1 ) Refereneia a Thaclabah Ibn Hatib, que solicitara ao Mensage iro rogasse a Deus Ihe

desse rique/as, de que dcspcnderia em candade, I Jma vez atendido, negligenciou

os prcccitos islamicos e faltou a sua promessa.

(2) c f Tl 43 n4.
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se imploras perdao para eles,

setenta vezes, Allah nao os

perdoara. Isso, porque renegaram a

Allah e a Seu Mensageiro. E Allah

nao guia o povo perverso.

81,0s que ficaram para tras

jubilaram. com sua ausencia ao

combate, discrepando do Mensagciro

de Allah, e odiaram lutar, com suas

riquezas e com si mesmos, no

caminho dc Allah, e disseram:
4iNao saias a campo, no calor"

Dize: Muhammad: "O fogo da

Geena e mais veemente em calor.
v

Se entendessem!

82. Entao, que riam pouco e

chorem muito, em recompensa do

que cometiam.

83. E, se Allah te faz retornar a

uma facpao deles, c elcs tc pedem
permissao para sair a campo, dize:

'Jamais saireis comigo ncm
combatereis inimigo alguiru junto

dc mini, Por ccrto, vos vos

agradastes da ausencia ao combate,

da vcz primeira: entao, auscntai-

vos do combate com os que

ficaram para tras.

84. E nao ores, nunca, por

nenhum deles, quando morrer, nem

te detenhas em seu sepulcro: por

certo, eles renegaram a Allah e a

Seu Mensageiro, e morreram,

enquanto perversos.
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85. E nao te admires de suas

riquezas c de scus filhos. Apenas,

Allah deseja, com isso, castiga-los

na vida terrena, e que morram,

enquanto rcnegadorcs da Fe.

86. E, quando se faz dcsccr uma
sura que diz: "Crede em Allah e

lutai com Seu Mensageiro", os

dotados de posses, entre eles,

pedem-te permissao de nao lutar,

e dizem: "Deixa-nos estar com os

ausentes do combated

87. Agradaram-se de Rear com
as mulheres isentas do combate, e

selaram-se-lhes os coracoes: entao,

clcs nao cntendem,

88. Mas o Mensageiro e os que

creerm com ele, lutam, com suas

riquezas e com si mesmos. E esses

terao as boas cousas, e esses sao os

bem-aventurados.

89. Allah preparou-lhes Jardins,

abaixo dos quais correm os rios;

nesses, serao eternos* Esse e o

magnifico triunfo.

90* E chegaram os que, entre os

beduinos, alcgavam desculpas para

que lhes permitissem isencao de

combate; e ausentaram-se os que

men tiram a Allah e a Seu

Mensageiro. Doloroso castigo

alcanc-ara os que, entre eles,

renegaram a Fe.
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91. Nao ha culpa sobre os j

indcfcsos ncm sobre os cnfcrmos
|

nem sobre os que nao encontram
j

recursos para o combate, quando
j

sao sinceros com Allah e Seu i

Mensageiro, Nao ha repreensao

aos benfeitorcs - e Allah e

Perdoador, Miserieordiador -

92. Nem aqueles que, quando

chegaram a ti, para os levares a

combate, e Ihes dissestc: "Nao

encontro aquilo sobre o qual levar-

vos" Eles voltaram com os olhos

marejados de lagrimas, de tristeza

por nao haverem encontrado o de

que despender

93- Ha repreensao, apenas, aos

que, enquanto ricos, te pedem

isencao. Agradaram-se de ficar

com as mulheres isentas do

combate; e Allah selou-lhes os

coraeoes; entao, eles nao sabem,

94. Eles pedir-vos-ao desculpas,

quando retornardes a eles. Dize:

"Nao vos desculpeis. Nao creremos

em vos. Com efeito, Allah

informou-nos de vossas noticias, E
Allah vera, e tambem Seu

Mensageiro, vossas obras; em
seguida, sereis levados ao Sabedor

do invisivel e do visivel: cntao, Ele

vos informara do que fazieis
"

95. Eles jurar-vos-ao, por Allah,

quando a eles tornardes, que
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estavam com a razao, para que

lhes absolvais o erro. Entao, dai-

lhcs dc ombros: por certo, sao uma
abominacao, e sua morada c a

Geena, em recompensa do que

eometiarm

96. Eles juram-vos, para que

deles vos agradeis; eniao, se deles

vos agradais, por certo, Allah nao

Se agradara do povo perverse

97. Os beduinos sao mais

veementcs na renegacao da Fe e na

hipocrisia e mais afeitos a nao

saber os limites do que Allah faz

descer sobre Seu Mensageiro, E
Allah e Onisciente, Sabio,

98. E, dentre os beduinos, ha

quern lome por dano o que

despende pela causa de Allah, e

aguarde, para vos, os reveses. Que
sobre eles seja o reves do mal! E
Allah e Oniouvinle, Oniscicnte,

99. E, dentre os beduinos, ha

quern creia em Allah e no

Derradeiro Dia e tome o que

despende pela causa de Allah por

oferendas a Allah e meio de

acesso as preces do Mensageiro.

Ora, por certo, e uma oferenda

para eles, Allah fa-los-a entrar em
Sua Misericordia. Por certo, Allah

e Perdoador, Misericordiador

100. E os precursores primeiros,

dentre os emigrantes, c os socor-

... 'i

25
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redores e os que os seguiram com
bcnevolencia, Allah Se agradara

deles, e eles se agradarao dEle, e

Ele lhes preparou Jardins, abaixo

dos quais correm os rios; nesses,

serao eternos, para todo o sempre.

Esse e o magnffico triunfo.

101. E, dentre beduinos, que

cstao a vosso redor, ha hipocritas,

e, dentre os habitantes de Al-

Madinah, ha os que se adestraram

na hipocrisia: tu nao os conheces.

Nos os conhecemos. Castiga-los-

emos duas vezes; em seguida,

serao levados a forrmdavel castigo,

1 02. E outros
(

1
? reconheceram

seus delitos; mesclaram uma boa

obra com uma oulra ma. Quica,

Allah Se volte para eles, remindo-

os. Per certo, Allah e Perdoador,

Miseri-cordiador,

103. Toma de suas riquezas uma
Sadaqah, com que os purifiques e

os dignifiques, e ora por eles: por

certo, tua oracao e lenitivo para

eles. E Allah e Qniouvinte,

Onisciente.

104. Nao sabiam eles que Allah

aceita o arrependimento de Seus

(J) ^d^V'-^

(0 Atusao a urn grupo de moslimes, nao hipocritas. integrado por Abu Lubabah, os

quais. cximindo-se de combater e, sabendo. depois, do que tbra revelado acerca

dos omissos, cairam em tau profundo arrependimento que se ataram as colunas da

Mesquita de Al Madinah, jurando que somente o Profetadali poderia desa;a-los (o

que, efetivamente, ocorreu, logo que ibi revelado este versiculo



9. Sflratu At-Tail bah Parte 11 317

servos e reeebe as Sadaqats, e que

Allah e 0 Remissorio, O Miseri-

cordiador?

105. E dize: "Laborai: entao,

Allah vera vossas obras e tambcm
Scu Mcnsagciro c os crentes, E
sere is levados ao Sabedor do

invisivel e do visivel; e Ele,

informar-vos-a do que fazieis
"

106. E ha oulros, prctcridos, ate

a ordem de Allah: ou Ele os
<n

castigara. ou Ele Se voltara para

eles
?

remindo-os, E Allah e

Oniseiente, Sabio.

107. E ha os que edificaram

uma mesquita
(2)

,
para prejuizo da

outra, e para renegacao da Fe e

separacao entre os creates, c para

ser lugar de espreita para quern,

antes, fez guerra contra Allah e

Seu Mensageiro; e, em verdade, eles

juram por Allah; "Nao desejamos

senao a mais bela acao." E Allah

testemunha que sao mentirosos.

108. Nunca te detenhas ncla
(i)

.

Em verdade, uma mesquita, fundada

A\< ^ *5* J *A
****

-Ai \ "Vint* * J
Y\

(V) Trata-se dos tres companheLroS dn Profcla, Mararah Ibn Al RybF, Ka^b Ibn Malik

e Hilal [bn Umayyah, Que nao so eximiram do combaie, mas nau se

desculparam com o Profeta. Por isso, foram batiidos da comunidadc islamiea, ate a

revclacao deste vcrsiculo.

(2J Alusao a mcsquita cdillcada pelos doze hipocntas, intcgrados por Abu cAmir Al-

Rahib, com o fito de prejudicar a outra de Quba\ erguida pelo Profeta, em iniclos

do sccLito VII, oa cidade de Al MadTnah, tao logo at ele chegou.

(3) Nela: na mesquita dos doze hipocritas.
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sobrc a piedade, desde o primeiro

dia, e mais digna de que nela te

detenhas. Nela, ha homens que

amam purificar-se. E Allah ama os

que se purificam,

109. Entao, quern e melhor?

Quern fundou sua edificacao sobre

piedade c agrado de Allah, ou

quern fundou sua edificacao a

beira de encosta solapada, entao,

vem a desmoronar-se, com ele, no

fogo da Geena? E Allah nao guia o

povo injusto.

110. Sua edificacao, que edifi-

caram, nao cessara de ser fonte de

duvida cm seus cora^oes, ate que

seus coracoes se lhes despedacem.

E Allah e Onisciente, Sabio,

111. Por certo, Allah comprou

aos crentes suas pessoas e suas

riquezas, pclo pre^o por que terao

o Paraiso. Combatem no caminho

de Allah: entao, eles matam e sao

mortos, E promessa, que, deveras,

Lhe impendc. na Tora e no

Evangelho e no Alcorao. E quern

mais fiel a seu pacto que Allah?

Entao, cxultai pela venda que

fizestes. E esse e o magnifico triunfo,

112. Esses sao os arrcpendidos,

os adoradores, os louvadores, os

jejuadores, os curvados, em ora^ao.

os prosternados, os ordenadores do

conveniente e os coibidores do

i AH

3
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reprovavel e os custodies dos

limites dc Allah. E alvissara aos

crentes O Paraiscx

113. Nao e admissivel que o

Profeta e os que creem implorem

perdao para os idolatras
<1} - ainda

que estes tenham vinculo de

parentesco- apos haver-se tornado

evidente, para eles, que sao os

companheiros do Inferno.

114. E a supliea dc perdao, dc

Abraao para seu pai, nao foi scnao

por causa de uma promessa, que

lhe fizera. Entao, quando se tornou

evidente, para ele, que era inimigo

de Allah, rompeu com ele. For

certo, Abraao era suplicante,

elements

115. E nao e admissivel que

Allah descaminhe um povo, apos

havc-lo guiado, sem antes tornar

evidente, para ele, aquilo
(2)

de que

devc guardar-se. Por certo, Allah,

de todas as cousas, e Onisciente.

1 16. Por certo, de Allah e a

Soberania dos ceus e da terra. Ele da

a vida c da a morte, E nao tendes,

alem de Allah, nem protetor nem
socorredor.

f^ " -* ^

(1) Este versiculo foi revelado, quando 0 Mensage iro implorou perdao para seu tio

Abu Talib, que era idolatry c, tambcm, quando alguns moslimes imploraram

perdao para seus pais idolatras,

(2) AquiEo: tudo que e proibido e que as revelacoes fcitas ao ProId a trazem ao

conhe cimen to de todos.
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117. Com efeito, Allah voltou-

se para o Profeta, remindo-o e aos

emigrantes e aos socorredores que

o seguiram na hora da dificuldade
,

apos que os coracoes de um grupo

deles quase sc haverem desviado;

em seguida, Allah voltou-se para

eles, remindo-os , Por certo, Ele e3

para com eles, Compassivo, Miseri-

cordiador

118. E remiu os tres que ficaram

para tras e se sentiram tao

culpados que a terra se lhes

pareceu estreita, por mais ampla que

fosse; e estreitas, tambem, se lhes

pareceram as almas, e pensaram

que nao havcria rcfugio contra a

ira de Allah senao nEle Mesmo.

Em seguida, Ele voltou-Se para

eles, remindo-os, para que se

voltassem para Ele, arrependidos,

Por certo, Allah e Remissorio,

Miscricordiador.

119.6 vos que credes! Temei a

Allah e permanecei com os veridicos.

120, Nao e admissivel que os

habitantes de Al-Madlnah e os

beduinos, a seu redor, fiqucm para

tras do Mensageiro de Allah nem
prcfiram as proprias vidas a sua

vida. Isso, porque serao recompen-

seja, quando. durante a expedite de Tabuk, os rnoslimes se eneontravam em

Lau critica situacao material que uma so tanwa era partilhada cntre dois homens, c

um camel o era cava Igad tx altemadamenle. por mais de 10,
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sados, em qualquer eventualidade;

nao os alcancara sede nem fadiga

ncm fome, no caminho de Allah;

nem pisarao uma terra que suscite

o rancor dos renegadorcs da Fe;

nem obterao do inimigo obtencao

alguma, senao para ser-lhes

registada boa obra* Por certo,

Allah nao iaz perder o premio dos

benfeitores,

121, Nem terao dispendio algum,

pequcno ou grande, nem cortarao

um vale, senao para scr-lhes

registada boa obra, a fim de que

Allah os recompense com algo

melhor que aquilo que faziam,

122, E nao e admissivel que os

crentes saiam todos a campo. Entao,

que saia uma faccao de cada

coletividade, para que possam

instruir-se na religiao e para que,

depots, admoestem sou povo,

quando a ele retornarem, a fim de

que este se precate,

123* O vos que credes! Combate i

os renegadorcs da Fe, que vos

circunvizinham, e que estes

cncontrem dureza em vos, e sabei

que Allah e com os piedosos,

124. E, quando se faz descer

uma sura, ha dentre eles
(1)

,
qucm

diga: "A quern de vos esta sura

(U Eles: os hipocritas.
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acreseentou Fe?" entao, quanto aos

que creem, esta lhes acresccnta Fe,

enquanto exultam.

125. E quanto aqueles
0
\ em

cujos coracoes ha enfermidade, ela

lhes acrcscenta abominacao sobre

sua abominacao, e morrem,

enquanto renegadores da Fe.

126. E nao vcem eles que sao

provados uma ou duas vezes em
cada ano? Em seguida, nao se

voltam arrependidos nem meditam.

127. E, quando se faz descer

uma sura, olham-se uns aos outros,

dizendo: "Alguem vos ve?" Em
seguida, se desviam. Que Allah

lhes desvie os coracoes da

orientacao, porquc sao um povo

que nao entende.

128. Com efeito, um Mensagciro

vindo de vos chegou-vos; e-lhe

penoso o que vos embaraca; e

zeloso dc guiar-vos, e compassivo

e misericordiador para com os

crentes,

129. Entao, se eles voltam as

cost as, dize: "Allah basta-me, Nao
existe dcus scnao Ele + Nele confio.

E Ele 6 O Senhor do magniTico

Trono."

^_>*J oii==y j

(0 Aqueles: aos hipocritas.
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SURATU YONUSU)

A SURA DE JONAS

De Makkah - 1 09 versiculos,

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

1. Alif, Lam, Ra(2)
. Esses sao os

versiculos do Livro pleno de

sabedoria.

2. E de adtnirar aos homens (3}

que revelemos a urn homem, dentre

eles; "Admoesta os humanos^ e

alvissara aos que creem que terao,

junto de seu Senhor, real

primazia?" Os renegadores da Fe

dizem: 'Tor certo, este
(5)

e um
evidente magico!"

3*Por certo, vossu Senhor e

Allah, Que criou os ceus e a terra,

em seis dias
(6)

; em seguida,

estabeleceu-Se no Trono, admini-

sfrando a ordem de tudo; nao ha

intercessor algum senao apos Sua

^ ***** ~ t/^C*"^^

. ^ .** *"7 j »J s

C) Yflnus: um dos vinte e cinco profetas, men c ionados no Alcorifo c cujo relato mais

minuciaso ocorrera, ad i ante, na sura XXXVII. Esta sura, assim, se denomina pela

mencao t no versiculo 98, do profeta Jonas e de seu povo, de quern Dcus remove 0

castigo da ignomi'nia perpeirada, no imcio. K trata, como todas as suras reveladas

em Makkah, dos Ires pontes fundamentals do Islao, a saber, a unicidade de Deus; a

Revcla^So c a Mensagem; e a Ressurreic&o e a recompensa, no Dia do Juizu. E

para ratificar estes pontos, amda, menciona historias dc alguns profetas, tais como

Noe, Moises e Aariio, e seu povo.

(2)Cf. [J 1 nl

0) Ho mens: 0 povo de Makkah.

W Os humanos; a Humanidade, em todas as epocas, ate 0 dia do Juizo.

(5) Este: O Profeta Muhammad.

(6) Cf. VII 54 n23.
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permissao. Esse e Allah, vosso

Senhor: adorai-Q, pois. Nao
meditais?

4. A Ele sera vosso retorno, de

todos vos: e, deveras, a promessa

de Allah. Por certo, Ele inicia a

cria^ao; em seguida, repete
(n

-a,

para recompensar, com equidade,

os que creem e fazem as boas

obras* E os que renegam a Fe

terao, por bebida, agua cbuliente, e

doloroso castigo, porque renegam

a Fe,

5* Ele e Quem fez do sol

luminosidade, e da lua. luz
U)

?
e

determinou-lhe fases, para que

saibais o numero dos anos e o

computo do tempo. Allah nao criou

isso senao com a verdade. Ele aclara

os sinais a um povo que sabe,

6, Por certo, na altemancia da

noite e do dia, e no que Allah criou

nos ceus e na terra, ha sinais para

um povo que teme a Allah.

7. Por certo, os que nao esperam

Nosso deparar e se agradam da vida

terrcna e, nela, se tranquilizam, e

Lbs- U-^^J^r* aJi
I

jj^i ^*S^;j*>jSJ6^ 61

( 0 Ou seja, cria novamente, na Ressurrei^ao.

(2) Esle versiculu enuncia uma vcrdadc cientlfica, conhecida, apenas, recentemente.

Trata-se do conhccimento de que o sol e corpo incandescente e fonte de energias

varias, inclusive de luz e calor, enquanlo a lua
5
ao eontrano, reticle a luz rcccbida

do sol t e
s
por isso, aparece-nos iluminada, Outro fato, apontado ncstc versiculo, e

o de a lua girar ao red or da Terra, descrcvcndo fasts deierminadas em cad a uma de

suas evolue5es, e complctando-as em um mes lunar, para formar, assim, o ano

lunar, que i o computo dos dias e meses.
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os que estao desatentos a Nossos

sinais,

8. Desses, a morada sera o Fogo,

pelo que cometiam.

9* Por certo, aos que ereem e

fazem as boas obras, seu Senhor

guia-os, por causa de sua Fe: a

seus pes, os rios correrao, nos

Jardins da Delicia.

10. Ai
s

sua suplica sera:

"Glorificado sejas, 6 Allah!" e,

neles, sua saudacao sera: "Salami"

Paz! E o termino de sua suplica

sera:
u
Louvor a Allah, O Senhor

dos mundos!"

11. E, se Allah apressasse, para

os homcns, a vinda do mal, como

eles apressam a vinda do bem, seu

termo havcria side encerrado
(1)

;

entao, deixamos os que nao esperam

Nosso deparar, em sua transgressao,

caminhando as cegas.

12. E, quando o infortunio toca

ao ser humano, este Nos invoca,

estando deitado ou assentado ou dc

pe. Entao, quando lhe removemos o

infortunio, segue em frente, como

se Nos nao houvesse invocado, por

infortunio que o tocou, Assim,

aformoseou-se, para os que se

entregam a excessos, o que faziam.

^ i >i*- *

r J \s- ' -> -s
.

L
**t

(0 Seu termo ja haveria sido encerrado: todos ja haveriam sido aniquilados
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13. E, com efeito, aniquilamos

as geracocs, antes dc vos, quando

foram injustas, enquanto seus

Mensageiros chegaram-lhes com
as evidencias, E nao quiseram crer,

Assim, recompensatnos o povo

criminoso,

14, Em seguida, fizemo-vos
(l)

sucessores na terra, depois del as
,

para olhar como farieis,

15. E, quando se recitam, para

eles, Nossos evidentes versiculos,

os que nao esperam Nosso deparar

dizem: "Faze-nos vir um Alcorao

outro que este, ou troca-o Dize:

"Nao me e admissivel troca-lo
?
por

minha propria vontade: nao sigo

senao o que me e revelado. Por certo,

temo, se desobcdeco a meu Senhor,

o castigo de um formidavel dia."

16, Dize: "Se Allah quisesse, nao

o
(2)

haveria eu recitado, para vos,

nem Ele vos haveria feito inteirar-

vos dele; e, com efeito, antes

dele
(3)

,
permaneci durante uma

vida*
4

* entre vos. Entao, nao

razoais?"

17. E
?
quern mais injusto que

aquele que forja mentiras, acerca

T- O

ja <XL&J&J**^

, ^ ^ j

(0 Vos: para a nac£to do Proleta Muhammad
(2) O ; o Al corao.

(^) Ou seja, antes do Alcorao.

hoi com a idade de quarcnta anos que Muhammad recebcu a Mensagem de Deus

Antes, jamais havia falado em revelacao.
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de Allah, ou desmente Seus sinais?

- Por certo, os criminosos nao sao

bem-aventurados -

1 8. E eles adoram, alcm de

Allah, o que nao os prejudica ncm
os benefkia, e dizem; "Estes sao

nossos intercessores perante Allah",

Dize:
4iV6s informarieis a Allah do

que Ele nao sabe
u
\ nos ceus nem

na terra?" Glorificado e Sublimado

seja Ele, acima do que idolatram!

19. E os homens nao eram

senao uma so comunidade; entao.

discrcparam. E, nao fora uma
Palavra antecipada

(2)
de teu

Senhor, arbitrar-se-ia, entre eles,

por aquilo de que discrepavam.

20. E dizem: "Que se faca

descer sobre ele urn sinal de seu

Senhor!" Entao, dize: "O Invisivel

e
?
apenas, dc Allah; esperai, pois;

por certo, serei convoseo, entre os

que esperam
"

21. E, quando fazemos experi-

mentar misericordia aos homens,

apos infortunio que os tocou. ei-los

usando de estratagemas contra

Nossos sinais. Dize:
:4

Allah e mais

Destro em estratagemas." Por certo,

at

0) Se est eh idolos intercessores fosscm, efetivamente, parceiros de Deus
s
Ele os

conheccria, ja que c Onisciente. Como, porem, os ienora, e porque eles n^o ex i stem.

(2) Trata-sc da determinacao divina de post erg ar 0 julgamento ate a oulra vida. Caso

contrario, se 0 casugo fosse aplicado aos pecadores. ainda na terra, todos seriam

dizimados. e extinguir-se-ta a humanidade da face do mundo, Vide XVI 61
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Nossos Mensageiros celestiais

escrevem os estratagemas de que

usais,

22. Ele e Quem vos faz caminhar,

na terra e no mar, ate que, quando

estais no barco
s
e este corre com

eles
(l

\ movido por galerno vento,

e com este eles jubilam, chega-lhe

tempestuoso vento, e chegam-lhes

as ondas, de todos os lados, e

pensam que estao assediados: eles

suplicam a Allah, sendo sinceros

com Ele, na devo^ao: "Em verdade,

se nos salvares desta, seremos dos

agradecidos!"

23. Entao, quando os salva, ei-los

cometendo, sem razao, transgressao,
r

na terra. O humanos! Vossa

transgressao e, apenas, contra vos

mesmos, E gozo da vida tcrrena.

Em seguida, a Nos sera vosso

retorno; e informar-vos-emos do

que fazieis.

24. O exemplo da vida terrena e,
,

apenas, como agua que lazemos

descer do ceu, e, com ela, se

mescla a planta da terra, da qual

comem os humanos e os rebanhos,

ate que, quando a terra se paramenta

com seus omamentos e se

aformoseia, e seus habitantes

pensam ter poderes sobre ela,

— ,p\f . t K

rji '^jJbl&j

^tjil Ouj J!^ 'iU'
1

,

(I) Eles: os passage iros. Outro caso tipico do estilo arabe: a brusca mudant^a de

pes soa verbal, de v6s para eles*
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Nossa ordein chega-lhe, de dia on

de noite
{l)

, e fazemo-la ceifada,

como se, na vespera, nada houvesse

existido nela. Assim, aclaramos os

sinais a um povo que reflete,

25* E Allah convoca a Morada

da paz
(2)

e guia, a quern quer, a

senda reta,

26* Para os que bem-fazem,

havera a mais bela recompensa e,

ainda, algo mais*
3)

. E nao lhes

cobrira as faces nem negrume nem

vilcza. Esses sao os companheiros

do Paraiso; nele, serao eternos.

27. E os que cometem as mas

obras terao recompensa de uma
a£ao ma scu cquivalente, e cobri-

los-a uma vilcza. Nao terao

defensor algum contra o castigo

de Allah; suas faces ficarao como

que encobertas por fragmentos da

tenebrosa noite. Esses sao os

companheiros do Fogo; nele, serao

eternos.

28* E lembra-lhcs, Muhammad,
de que, um dia, os reuniremos, a

todos; em seguida, dircmos aos que

idolatraram: "Para vossos lugares, bfiljLi^Ji *Jbjjt>^j J'tfjjn^w

(1) A ordem dc Deus chega, simultaneamente, a qualqucr regiao da Terra, sqa

durante o dia do hemisfeno sul c durante a noite do hemisferio norte, ou vice-

versa, conforme a posi v^o da Terra em relacao ao so].

(2) Morada da Paz: o Paraiso

0) Segundo alguns exegetas, o privilegio, que terao os crcntes, de contemplar Deus.

sera a recompensa adicional.
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vos c vossos idolos!" Entao, separa-

los-cmos, e scus idolos dirao:
:tNao

cramos nos a quern adoraveis^.

29/ i

Entao
J

basta Allah por

testemunha, entre nos e vos: por

certo, estivemos desatentos a vossa

adorar;ao."

30. A{, cada alma estara ciente

do que adiantou. li todos serao

levados a Allah, seu Verdadeiro

Protetor; e o que eles forjavam

sumira, para longe deles.

31. Dize: "Quern vos da sustento

do ceu e da terra? Ou quern tern

poder sobre o ouvido e as vistas
( J

?

E quern faz sair o vivo do morto e

faz sair o morto do vivo? E quern

administra a ordem?
1
' Dirao:

"Allah." Dize: "Entao, nao temeis

a Allah?"

32. E esse e Allah, vosso

Verdadeiro Senhor E o que ha

para alem da verdadc, scnao o

descaminho? Entao, como dela

vos desviais?"

33. Assim, cumpriu-se a palavra

de teu Senhor, contra os que

cometeram pcrversidade:
iL

cles nao

crerao"

(0 Deus fara falar os idolos, para desmenlirem os idolatras, em sua pretensao de que

seriam clcs scus mterccssores c para rcvclar-lhcs que nao adoravam os idolos, mas

seus caprichos, ou seus demonios, que os incitavam a idolatria.

(2) seja, quern, alem de Deus, pode criar o mecanismo maravilhoso da audicSo e

da visao?
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34. Dizc: "De vossos idolos, ha

quern inicie a criacao, em seguida,

a repita?" Dize: "Allah inicia a

criacao; em seguida, repete-a: entao,

como, dEle vos distanciais?"

35. Dize: "De vossos idolos, ha

quern guie a verdade?" Dize: "Allah

guia a verdade, Entao. quern e mais

digno de ser seguido: quern guia a

verdade ou quern nao se guia senao

enquanto guiado? Entao, o que ha

convosco? Como julgais?

36. E a maioria deles nao segue

senao eonjeturas. Mas, por certo, a

conjetura de nada valera contra a

verdade. Por certo, Allah, do que

fazem
r
e Onisciente.

37. E nao e admissivcl que este

Alcorao seja forjado por fora de

Allah, mas e a confirmacao do que

havia antes dele e aclaracao do

Livro
(,)

,
indubitavel, do Senhor

dos mundos.

38. Ou elcs dizem: "Ele
(2) o

forjou?" Dize: "Entao , fazei vir

uma sura igual a dele e, para isso,

convocai quern puderdes, afora

Allah, se sois veridicos."

39. Ao contrario, nao a farao

chegar; eles desmentem aquilo

cuja ciencia nao abarcam, e, ainda,

5^ JijS ^jSMi*^

4^ J^^j

tO Livro: todos os preceitos divinos. revel ados

(2) Ele : Muhammad
por Dcus,
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lhes nao chegou sua interpreta^Wl

Assim, os que foram antes deles,

desmentiram a seus Mensageiros.

Entao, olha como foi o fun dos

injustos!

40, E, dcntre cles, ha quern

nele
(2)

creia e, dentre eles, ha qucm
nele nao creia. E teu Senhor e bem
Sabedor dos corruptores.

41, E, se eks te desmentem,

dize: "A mim, minha acao
?
e a vos

?

vossa a^ao: vos estais em
rompimento com o que faco, e eu

estou em rompimento com o que

fazeis/
1

42, E, dentre cle$
5
ha qucm te

ou^a; entao, podes fazer ouvir os

surdos, ainda que nao razoem?

43, E, dentre eles, ha quern te

olhe; entao, podes guiar os cegos,

ainda que nada enxerguem?

44, Por certo, Allah nao faz

injusti^a alguma com os homens,

mas os homens fazcm injusli^a

com si mesmos.

45, E urn dia, Elc os reunira;

sera como se nao houvessem

permanecido na vida terrena

senao por uma hora do dia;

reconhecer-se-ao uns aos outros.

Com efeito. perder-se-ao os que

0)Cf. VII 53 n3.

(2) Nde no Alcorao
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desmentiram o deparar de Allah e

nao foram guiados,

46. E, se tc fazemos ver algo
(l)

do que Ihes promctemos ou te

levamos a alma, a Nos sera scu

rctorno. Alcm disso, Allah e

Teslemunha do que fazem.

47. E, para cada comunidade, ha

um Mensageiro. Bntao, quando

chegar seu Mensageiro, arbitrar-se-

a, entre eles
(2
\ com equidade, e

eles nao sofrerao injusli^a.

48. E dizem: "Quando sera o

cumprimento desta promessa, se

sois veridicos?"

49. Dize:
tLNao possuo, para mim

mesmo, prejufzo nem beneficio,

exceto o que Allah quiser Para cada

comunidade, ha um termo. Quando

seu termo chegar, eles nao poderao

atrasar-se, uma hora sequer, nem
adiantar-se

"

50. Dize: "Vistes? Se Seu castigo

vos chega, de noite ou de dia, o que

dele
(3)

os criminosos aprcssarao^?

51. "Crereis nele
{5)

,
quando sob-

revier? Dir-se-lhes-a: "Agora,

3 ' } c „ A - j

©5'

1 01-*£? '
lA-fc^ (JjH^y

) Algo : 0 casligo pela idolatria ou a vitoria sob re os idolatras.

(2) Entre 0 Mensageiro c scus adversaries, no Dia do Juizo.

(3) Dele: do castigo.

C^) Ou seja, se 0 casligo de Deus deve surpreende-los. e se o castigo todo e execrave!.

por que hao dc qucrer aprcssa-lo os peeadores
rj

(5) Nel no castigo.
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credes! Enquanto, com efeito,

tanto o apressaveis?"

52, Em seguida, dir-se-a aos que

foram injustos: "Experimental o

castigo da Etcrnidadc! Nao cstais

sendo recompensados senao pelo

que cometieis?"

53, E pedem-te informa^oes: "M

isso
(l)

verdade?
1
' dize: "Sim, por

meu Senhor; por certo, e vcrdadc.

E, dele, nao podeis escapar."

54, E, se cada alma injusta tivesse

o que ha na terra, ela resgatar-se-

ia, com isso, E eles guardarao

segredo
(2)

do arrependimcnto,

quando virem o castigo, e arbitrar-

se-a, entre eles, com equidade, e

eles nao sofrerao injusti^a,

55, Ora, por certo, de Allah e o

que ha nos ecus e na terra. Ora, por

certo, a promessa de Allah e

verdadeira, mas a maioria deles

nao sabe,

56, Ele da a vida e da a morte, e

a Ele sereis retornados.

57. 6 humanos! Com efeito, uma
exortacao de vosso Senhor chegou-

vos e cura para o que ha nos peitos

e orientacao e misericord! a para os

crentes.

j^ijbu
T ^ ** * * * ^ it * "T

I
1 ) Isso : a promessa de castigo c da Rcssurrei^ao

(2) Ou sefa, os idolatras sc airepend era o, em segredo.
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58. Dizei "Com o favor de Allah

e com a Sua misericordia, entao,

com isso, e que devem jubilar: isso

e melhor que tudo quanto juntam."

59. Dize: "Vistes o que Allah

criou para vos, de sustento, e disso

fazeis a [go ilicito e Hcito ?" Dize:

"Allah vo-lo pcrmitiu, ou forjais

mentiras acerca de Allah?"

60. E o que pensarao, no dia da

Ressurreicao, os que forjam

mentiras acerca de Allah? Por

certo, Allah e Obsequioso para

com os humanos, mas a maioria

deles nao agradece,

61. E seja qual for a situacao em
que estejas, Muhammad, e seja o

que for que, nela, recites do

Alcorao, e vos nao fazeis acao

alguma sem que sejamos Teste-

munhas de vos
?
quando nisso vos

empenhais. E nao escapa de teu

Senhor peso algum de atomo. na

terra nem no ceu; e nada mcnor

que isto nem maior, que nao esteja

no evidente Livro.

62. Ora, por certo. os aliados a

Allah, por eles nada havera que

temer, e eles nao se entristeeerao

63. - Os que creem e sao

piedosos. -

if* " I I
,*** ,*** L jJ

."

rF
L '*'**' 3 J \*~ "~ ~ +

inflate

if"

0^^rf^Jfei

U) Cf. VI 138 - 139
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64. Tern as alvissaras, na vida

terrena e na Derradeira Vida,

Nao ha alteracao das palavras de

Allah. - Esse e o magniflco triunfo.

65. E nao te entristeca seu

ditcv . Por certo, todo o poder e de

Allah. Ele e 0 Oniouvinte, O
Onisciente.

66. Qra, por certo, de Allah e

quem esta nos ceus e quern csta na

terra. E os que invocam idolos, alem

de Allah, nao seguem verdadeiros

parceiros: nao seguem senao

conjeturas e nada fazem senao

imposlurar.

67. Ele e Quem vos fez a noite,

para nela repousardes, e o dia,

claro^
2
^ Por certo, ha nisso sinais

para um povo que ouve.

68. Eles dizem: "Allah tomou

para Si um filho." - Glorificado

seja Ele! Ele e o Bastante a Si

mesmo. DEle e o que ha nos ceus e

o que ha na terra. - Nao tendes

comprovacao disso. Dizeis, acerca

de Allah, o que nao sabeis?

69. Dize: "Por certo, os que

forjam mentiras, acerca de Allah,

nao sao bem-aventurados."

(gj^JiilJ^jjijiJ^ -oil

(0 Alusao ao que os idolatras disseram ao Profela Muhammad, que ele nao era o

Men !>age i ro verdade i ro

.

(2) para nele enxergarem e traba tharem, com a claridade.
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70. Terao gozo, na vida terrena;

em seguida, a Nos sera scu retorno.

E fa-los-emos experimentar o

veemente castigo, porque renc-

gavam a Fe.

71. E reeita, para eles, a historia

de Noe, quando disse a seu povo:
t£0 meu povo! Se vos e grave

minha permanencia junta de vos e

minha lembran^a dos sinais de

Allah, e em Allah que eu confio.

Determinai, pois, vossa decisao,

vos e vossos associados; e, que

vossa decisao nao seja obscura

para vos; em seguida, executai-a

contra mim, e nao me concedais

dila^ao alguma,

72. "E, se voltais as costas, nao

vos pedirei premio algum. Meu
premio nao impende senao a Allah,

e foi-me ordenado ser dos

moslimes."

73. Entao, desmenliram-no, e

salvamo-lo e aos que estavam com
ele, no barco, e fizemo-los

sucessores e afogamos os que

desmentiram Nossos sinais. Entao,

olha como foi o fim dos que foram

admoestados!

74. Em seguida, enviamos, depois

dele, Mensageiros a seus povos. e

chegaram-lhes, com as evidencias.

Mas nao quiseram crer no que

haviam desmentido, antes. Assim,

selamos os cora^ocs dos agressores,

1^-- J
l l -^ l '-^'f|JJ ,i

- *
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75, Km seguida, depois deles,

enviamos Menses e Aarao, com
Nossos sinais, a Farao e a seus

dignitarios; entao, ensoberbeceram-

se e foram urn povo criminoso,

76, E, quando a verdade lhes

chegou, de Nossa parte, disseram:

"For certo, isto e evidente magia!"

77, Moises disse: "Dizeis isto

da verdade, quando ela vos chega:

'Magia, isso?\ enquanto os magicos

nao sao bem-aventurados."

78, Disseram; "Chegaste a nos,

para desviar-nos daquilo, em que

encontramos nossos pais, c para

terdes, ambos de \6s, a grandeza

na terra*
1

*? E nao estamos crendo

em vos!"

79, E Farao disse;
u
Fazei-me vir

todo magico sapiente
"

80, Entao, quando chegaram os

magicos, Moises disse-lhes: "Laneai

o que tendes para lancar"

81, Entao, quando o lancaram*
2

*,

Moises disse: "O que trouxesles e a

magi a. For certo, Allah a derrogara.

For certo, Allah nao emenda as

obras dos co uptores,

82,
4iE Allah estabelece, com

Suas palavras, a verdade, ainda

^y^t^jt^s~>

^3 j

(0 Ma terra: no Hgito.

(2) Cf VII 116 nl.
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que o odeiem os criminosos."

83. Entao, ninguem creu em
Moises senao alguns descendentes

de seu povo, por medo de que Farao

e seus dignitarios os provassem. E,

por certo, Farao era altivo, na terra,

e, por certo, era dos entregues a

excesses,

84. E Moises disse: "0 meu
povo! Se credes em Allah, nEle

confiais, se sois moslimes."

85. Eles disseram: "Em Allah

confiamos, Senhor nosso! Nao fa^as

dc nos vitimas da prova9ao
(l)

do

povo injusto,

86. "E salva-nos, com Tua miscri-

cordia, do povo renegador da Fe."

87. E inspiramos a Moises e a

seu irmao; "Disponde, para vosso

povo, casas no Egito, c fazei de

vossas casas lugar de adora^ao, e

cumpri a oragao. E alvissara, 6

Moises. aos creates a vitoria,
71

88. E Moises disse: "Senhor

nosso! Por certo, concedesle a Farao

e a seus dignitarios ornamentos e

riquezas, na vida terrena - Senhor

nosso! - para que se descaminhem

de Teu caminho. Senhor nosso!

Apaga-lhes as riquezas e endurece-

lhes os cora<;oes: entao, nao crerao,

*Ag?Oi l&_y4, *Ci

( ') On scja, "nao fapas dc nos o alvo do casligo, infligido pelos de Farao e seu povo".
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ate virem o doloroso castigo."

89. Ele disse; "Com efeito, foi

atendida vossa suplica: cntao, sede

ambos retos e nao sigais o caminho

dos que nao sabem
v

90* E fizemos os filhos de Israel

atravessar o mar; entao, Farao

seguiu-os, ele e seu exercito,

transgressora e agressoramente, ate
i

que
?
quando o afogamento atingiu-

o, ele disse: "Creio que nao ha

deus senao Aquele em Que creem

os filhos de Israel, e sou dos

moslimes."

91. Foi-lhe dito: "Agora?! E,

com efeito, desobedeceste, antes, e

foste dos corruptores!

92. "Hoje, salvar-te-emos o

corpo*
1

\ para que tu sirvas de si rial

aos que serao, depois de ti. E, por

certo, muitos dos homens estao

desatentos a Nossos sinais."

93. E, com efeito, dispusemos

os filhos de Israel em prirnoroso

+ j_r " ^ -r* .i*
- "* "-"

(0 Para ilustrar aos homens de todas as terras a fatuidade de Farao, que se julgava de

origem divina, Deus preservou-lhe, apenas, o corpo, a dm de que fosse ete vjsto

dentro de um prisma real, ou seja, de urn ser humano comum, tanto que sucumhiu

cm afogamento, assim como todo seu excrcito. Aflrmam os estudiosos que o corpo

deste Farao, relacionado no Alcorao, e a mumia encontrada no imcio do seculo

XX, em cscavacOcs, no Hgito e identificada como sendo Mniftah ou Meneptah

(1235-1224 a.C) Seria, entao, o filho e conlinuador de Ramses 11, o qual rcinou

durante a X[X U

dmastia, cxatamcntc, por cpoca do exodo dos israelitas. Destarte,

aprescnta-se como veridica a promessa divina, no Alcorao, de fazer do corpo desse

Farao lic-2k>, para a posteridade crer no poder de Deus e nao no presuncoso poder

do homem (Al Muntakhab, p. 302, 1969, Cairo; e Grande EncicJopedia Delta

Larousse. volume 10, 1971)
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lugar e demo-llies, por sustento, das

cousas' benignas; e nao discreparam,

ate chegar-lhes a ciencia. Por certo,

teu Senhor arbitrara, cntrc eles, no

Dia da Ressurrei^ao, acerca daquilo

de que discrepavam.

94, E
s
se estas em duvida acerca

do que fizemos descer para ti,

Muhammad, pergunta aos
(1)

que,

antes de ti, leram o Livro. Com
efeito, chegou-te a verdade dc teu

Senhor. Entao, nao sejas
;
de modo

algum* dos contestadores.

95* E nao sejas, de modo algum,

dos que desmentem os sinais de

Allah, pois, serias dos perdedores.

96. For certo, aqueles, contra os

quais a palavra de teu Senhor se

cumpriu, nao crcrao,

97. Ainda que todos os sinais

lhes cheguem, ate virem o doloroso

castigo.

98. Entao, que houvesse havido

uma cidade que cresse, e have-la- i

a

bcncficiado sua fe ! Mas nao

houve, exceto a do povo de Jonas,

que, quando creram, N6s lhes

rcmovemos o castigo da ignominia,

na vida terrena, e fizemo-los gozar,

ate certo tempo.

99. E, sc teu Senhor quisessc,

todos os que estao na terra, juntos.

****
i

53 iJ^^^^-^*-^ - ^

(1 ) Aos que, antes de ti, lerem o Livro: os judeus,
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creriam, Entao, compel iras tu os

homens, ate que sejam crentes?

100, E nao e admissivcl que

uma alma creia, sem permissao de

Allah, e Ele inflige o tormento aos

que nao razoam.

lOLDize: "Olhai o que ha nos

ceus e iia terra." Mas nada valem

os sinais e as admoesta^oes a um
povo que nao ere.

1 02. Entao, nao esperam eles

senao dias iguais
(t)

aos dos que

passaram, antes deles? Dize:

"Esperai! Por certo, estarei

convosco, entre os que esperam."

103. Em seguida, salvamos Nos-

sos Mensageiros e os que creram.

Assim, impende-Nos salvaimos os

crentes,

104. Dize: "6 homens! Se estais

em duvida acorca de minha

religiao, eu nao adoro o que

adorais alem de Allah, mas adoro a

Allah, Que vos levara a alma, e

foi-me ordenado ser dos crentes."

105. E ergue tua face para a

religiao, como monoteista sincere,

e nao sejas, de mode algum, dos

idolatras.

106. E nao invoqucs, alem de

Allah, o que nao tc beneficia ncm

(') Dias iguais: correspondem ao que ocorreu aos povos que desmenliam os

mensageiros de Dcus, e foram aniquilados.
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te prejudica. Entao, se o fizeres,

por certo, sera, ncssc caso, dos

injustos,

107. E, se Allah te toca com urn

infortunio, nao existira quern o

remova senao Ele; e, se Ele te

deseja urn bem, nao existira

revogador de Seu favor. Com este,

Ele alcanna a quem quer de Seus

servos. E Ele e 0 Perdoador, O
Misericordiador,

108. Dize: "6 humanos! Com
efeito, a verdade chegou-vos de

vosso Senhor Entao, quem se guia

se guiara, apenas, cm bcneficio de

si mesmo, e quem se descaminha

se descaminhara, apenas, em
prejuizo de si mesmo. E, sobre

vos, nao sou patrono,"

109. E segue o que te e

rcvelado, e pacienta, ate que Allah

julgue. E Ele e 0 Melhor dos

juizes.

<S uj $\S -Alfc \ j^i j
ue ^ _+ ^ ^ *"

l^^X^^^^5
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SURATU HUD (1)

A SURA DE HUD

De Makkah - 123 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

L Alif, Lam, Ra(2)
< Este e um

Livro, cujos versiculos sao precisos,

em seguida, aclarados, da parte de

um Sabio, Conhecedor.

2. Nao adoreis senao a Allah.

Por certo, sou dJile, para vos>

admocstador e alvissareiro,

3. E implorai perdao a vosso

Senhor; em seguida, voltai-vos

arrependidos para Ele. Ele vos fara

gozar belo gozo, ate um termo

designado^
3

\ e concedera Seu favor

a cada merecedor dc favor; mas, se

voltais as costas, por certo, terno,

por vos. o castigo de um grande

dia
w

A " if

0) Hud: um dos vinle c cinco profetas mencionados no Alcorao, enviado ao povo de
cAd, que habitava a Peninsula Arabics, na regiao de Ai Ahqaf ao norte dc

Hadramaut e a oeste de Oman. Este povo ficou celebre por sua fore a llsica c pcias

pro sp eras condie^Qes em que vivta. A historia dc Hud, cujo no trie vai originar o

Litulo desta sura, inicia-sc no versicuto 70. Est a sura, como as outras revel adas em

Makkah, trata dos assuntos basicos do Islao, tais como; adorac&o de um Deus

unico c accitacio de que a vida terrena e a prcpara^ao de uma ojtra vida de

recompensas, alem da compreensao de que a mensagem divina e transmitida

pclos pru I'ctas para guiar e oricntar a humanidade Traz, atnda, a historia de varios

profetas e seu povo, no momento em que enfrentaram o de^prezo. a calurjia, o

escarnio e a ameaea dos que nclcs n&o en am. Salienta que a conviccao na vitdria

final e a paciencia scmprc marcaram a atitude dos profetas

(2) Cf. [I 1 n3.

Q) Ou seja, ate a morte

(4) Isto e, o Dia do Juizu Final.
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4, A Allah sera vosso retorno, e

Fie, sobre todas as cousas. e

Onipotente.

5* Ora, eles dobram seus peitos
(,)

para esconder-se dEle, Ora, mcsmo
quando se encobrem cm seus trajes,

Fie sabe o de que guardam scgredo

e o que manifestam. Por eerto, Elc,

do intimo dos peitos, e Onisciente.

6. E nao ha ser animal algum na

terra, sem que seu sustento impenda

a Allah, e Fie conhece sua

residencia e seu deposito. Tudo

esta no evidente Livro
(2)

.

7. E Ele c Quern criou os ecus c

a terra, cm seis dias
(3) - enquanto

Seu Trono estava sobre a agua -

para por a prova qual de vos e

melhor cm obras. E se dizes,

Muhammad: 4

"Por certo, sereis

ressuscitados, depois da marie", os

que renegam a Fe dizem:
4<Em

verdade, isso nao e senao evidente

magiaP

8* E, se lhes adiamos o castigo,

ate um tempo contado, dizem; "Que

o detem?" Ora, um dia, quando

lhes chegar o castigo, deles nao se

desviara. c envoive-los-a aquilo de

que zombavam.

1

1

U) Quer dizer, os hip6critas guardam os scgredos. nos cscaninhos dc seus cora^oes.

(2) Jsto e, no Livro do Dcstino.

P)Cf. VII 54 nl.
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9, E, se fazemos experimentar ao

ser humano Misericordia de Nossa

parte; em seguida, tiramo-la dele,

por certtx fica desesperado, ingrato.

10, E
3
se o fazemos experimentar

prosperidade, apos infortunio, que

o haja tocado, diz: "Os males se

forain, para longe de mim." Por

certo, fica jubiloso, vanglorioso,

11. Exceto os que pacientam e

fazem as boas obras: esses terao

perdao e grande premio.

12. Entao, talvez tu deixes de

recitar algo do que te foi revelado

c, com que teu peito se constrange,

porquc ele^
])
dizem: "Que se faca

descer urn tesouro sobre ele, ou

que chegue com ele um anjo!" Tu

es
?
apenas, admoestador E Allah,

sobre todas as cousas, e Patrono.

13, Ou dizem: "Ele o
(2)

forjou?"

Dizc:
4i

Entao
;

fazei vir dez suras

forjadas, iguais as dele
?
e, para tal,

convocai
(3)

quern puderdes, em vez

de Allah, se sois vendicos."

14. E, se eles vos nao atendem,

sabei que ele foi descido com a

ciencia de Allah, e que nao ex isle

deus senao Ele, Entao, sois

moslimes?

5^

(1 ) Eles: os idolairas.

(2) O: o Alcorao

(3) Quer dizer, convocai quem quer que seja, para ajudar-vos a fazc-lo.
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15* Quem deseja a vida terrcna

e seus ornamentos, N6s, nela,

compensar-lhes-emos as obras e,

nela, em nada eles serao subtraidos.

16. Esses sao os que nao tcrao,

na Derradeira Vida, senao o Fogo,

e anular-se-a o que engenharam

nela, na vida terrcna, e derrogar-

se-a o que faziam.

17. Fntao, sera que quern esta

fundado sobre evidencia
tl)

de seu

Senhor, e segue-o uma testemunha
iZ)

dFJe - e, antes del a, houve o Livro

de Moises, como guia e

misericordia - e igual ao que nao

esta fundado sobre nada?

Aqueles*
3

* creem nele
(4
\ F para

quem o renega, dentre os partidos
<5

\

o Fogo Ihc c o lugar prometido,

Fntao, nao estejas em duvida acerca

dele, Muhammad. For certo, ele e

a verdade de teu Senhor, mas a

rnaioria dos homens nao ere.

18. F quem mais injusto que

aquelc que forja mentiras acerca de

Allah? Fsses serao expostos a seu

Senhor, e as testemunhas^' dirao:

"Estes sao os que mentiram acerca

i3

1

J s- .'' \J J *f \

0) Evidencia: o Isliw.

(2) On seja, o Alcorao.

(3) Aqueles: os que sc fundamentam no Alcorao.

(4) Nek: no Alcorao.

(5) On seja, os idolatras de Makkah c sens aliados.

(6) As testemunhas: os anjos c os profetas.
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dc scu Senhor." Ora, que a maidieao

de Allah seja sobre os injustos,

19. Que afaslam os homens do

caminho de Allah, e buscam torna-

lo lortuoso. e sao renegadores da

Derradeira Vida.

20. Esses nao poderao escapar

de Seu castigo, na terra
(l)

, c nao

terao proletores, alem de Allah.

Duplicar-se-lhes-a o castigo: eles

nao foram capazes de ouvir ncm de

nada enxergar.

21. Esses sao os que se perderam

a si mesmos. E o que eles forjavam

sumira para longe deles.

22. E incontestc que serao, na

Derradeira Vida, os mais perdedores,

23. Por certo, os que crecm e

fazeni as boas obras e se humildam

a seu Senhor, esses sao os compan-

heiros do Paraiso. Nele, serao

eternos.

24. 0 exemplo dos dois grupos^

e como o do cego e do surdo, e do

vidente e do ouvidor: igualam-se,

como exemplo? Entao, nao

meditais?

25. E, com efeito, enviamos Noc
a seu povo* Disse: "Por certo . sou-

vos evidente admoestador.

45 OiMJ^l^'u*j^A^_j

__ 'l

^3 ^yiy'd^J?'1

( H Na Terra : na vida terrena.

(2) Os grupos dos d i;scrcntcs c creritcs
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26.
ltNao adoreis scnao a Allah.

Por cerlo, temo
;
por vos, o castigo

do urn doloroso dia."

27. Entao, os dignitarios que,

dentre seu povo, renegavam a he

disseram: "Nao te vemos scnao urn

mortal como nos, c nao vemos

seguir-te, impensadamente, senao

os mais ignobeis dos nossos, e nao

vemos, em vos, privilegio algum

sobre nos, Alias, pensamos que

sols mentirosos."

28. Disse: "6 meu povo! Vistes?

Se estou fundado sobre evidencia

de meu Senhor, e Ele me concede

misericordia
(l)

de Sua parte, e ela

se vos obscurece
(2

\ teremos de vo-

la impor, enquanto a estais

odiando?

29. "E 6 meu povo! Nao vos
* (31

peco por isso
1 J

riqueza alguma,

Meu premio nao impende senao a

Allah. E nao vou repulsar os que

ereem. Por certo, eles depararao
(4)

com seu Senhor, mas eu vos vejo

urn povo ignorante,

30. "E 6 meu povo! Quern me
soeorrera. contra a ira de Allah, se

eu os repulsar? Entao, nao meditais9

(V) Misericordia: o dom da profetia.

(2) Ela se vas obscurece: a profccia dc Noc nao sc Ihcs aprescnia dammcntc, segundu

eles que., nao querendo aceita-la, portam- se como cegos diante dcla.

w) Por isso: pela Iransmissao da Mensagem.

(4 ) Alusao a Ressurrcicao, quando os crimes csiaran dianic dc stu Scnhor.
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31. "E nao vos digo que tenho

os cofres de Allah nem que conheco

o Invisfvel nem digo que sou anjo

ncm digo daqueles, que vossos

olhos desprezam, que Allah nao

Ihes concedera bem algum; - Allah

e bem Sabedor do que ha em suas

almas - por ccrto, nesse caso, eu

seria dos injustos."

32. Disseram:
4i6 Noe! Com

efeito, discutisle conosco e

multiplicaste nossa discussao; entao,

faze-nos vir o que promelesles
,

se es dos veridicos."

33. Disse: "Apenas, Allah vo-lo

fara vir, se quiser, e nao podereis

eseapar de Seu castigo.

34* "E meu conselho nao vos

bcneficiara, caso deseje aconselhar-

vos, se Allah deseja faze-los incorrer

no mat Ele e vosso Senhor, e a Ele

sereis retomados
"

35, Esta a verdadeira narrativa;

mas eles
(2)

dizem:
u
Ele o

(3)

forjou?" Dize, muhammad, "Se o

houvesse forjado, que esteja sobre

mim meu crime! E estou em
rompimento com vossas praticas

enminosas
"

36, E inspirou-se a Noe: "Nao

ate

^ - w^ -
1 T

0) Referenda ao casliga promctido pela descrenca.

(2) Eles: os idolatras dii Makkah.

corao.
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crera de teu povo senao quern ja

creu, Entao, nao te melancolizes,

pelo que faziam.

37. "E fabrica o barco diantc dc

Nossos olhos e com Nossa

inspiracao, e nao Me fales mais

acerca dos que sao injustos. Por

eerto
?
eles serao afogados."

38* E ele se pos a fabricar o

barco, e
?
cada vez que alguns dos

dignitarios de seu povo passavam

por ele, dele escarneciam
(1
\ Ele

disse: "Se escarneceis de nos, por

certo, escarneccremos dc vos como
escarneceis.

39, "Entao, logo sabereis a

quern chegara urn castigo, que o

ignominiara; e caira sobre ele

castigo permanente."

40. E, assim, foi, ate que,

quando Nossa ordem chegou e as

fontes da terra jorraram, dissemos:

"Carrega, nele
;
de cada especie.

um casal, c tua familia - exceto

aquele contra quern o Dito, a

senten^a, se antecipou - e os que

crccm," E nao crcram, com ele,

senao poucos.

4L E ele disse: "Embarcai nele:

em nome de Allah sera seu singrar

e sua ancoragem. Por certo, meu

SlJ C^-jJ

^ifiKitf^.Sf i Sari

-VL-"
r

T^
J

-"^t-> *" "'u *1\

(1) Zombavam de Noe, dizendo: "Noe. tornaste-te carpinteiro, apos havercs sido

profcta?f".
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Senhor e Perdoador, Misericor-

diador

"

42. E ele
(1)

corria com eles,

entre ondas como as montanhas; c

Noe chamou a seu filho, que se

achava a parte:
i:6 mcu filho!

Embarca conosco e nao te deixes

estar com os rcnegadores da Fa"

43. Ele disse: "Abrigar-me-ei

em uma montanha, que mc
protegera da agua." Noe disse:

"Hoje, nao ha protetor contra a

ordem de Allah senao para aquclc

de quern Elc tern misericordia," E

as ondas interpuseram-sc entre

ambos: entao, foi ele dos afogados.

44. E foi dito; "6 terra! Engole

tua agua" e
4i6 ceu! Detem-te". E a

agua diminuiu e a ordem foi

encerrada, e ele
(2)

se instalou em
Al Judy<

3)
. E foi dito: "Para tras!

Para o povo injustoT

45. E Noe chamou a seu Senhor,

e disse: "Senhor meu! Por ccrto, meu
filho e de minha familia^ e, por

certo, Tua promcssa e a verdade, e

Tu es O mais Justo dos juizes!"

(1 ) Elc: o barco,

(
2

) Ele: o b arco.

(3) Monlanha, proxima d« Mossul, ao nortc do Iraque.

(4) Dcus havia prometido a Noe salva-lo e a toda sua familia. Enlretanto s urn de scus

filhos desobedeceu as ordens patemais e n&o embarcou na Area, sendo. por isso,

casligado pe]as aguas. Dai, haver Noe suplicado a Deus que o salvasse, pois este

Hlho perlencia a sua familia, que a Palavra divina prometera salvar.
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46, FJe disse:
u0 Noe! Por

certo, ele nao e de tua farmlia. Por

certo, isso
tn

e acao incorreta. Fntao,

nao me perguntes aquilo de que

nao tens ciencia. Por certo, exorto-

te, para nao seres dos ignorantes
"

47, Noe disse: "Senhor men!

Por certo, refugio-me em Ti contra

o perguntar-Te aquilo de que nao

tenho ciencia. F
?

sc me nao

perdoas e nao tens misericordia de

mim, eu serei dos perdedores.
1 '

48, Foi-lhe dito: "6 Noe!

Desembarca, com paz de Nossa

parte, e com bengaos sobre ti e

sobre comunidades dos que estao

contigo, E havera comunidades, que

faremos gozar, na vida tcrrcna;

em seguida, toca-las-a doloroso

castigo de Nossa parte."

49, Fsses sao alguns informes

do Invisivel, que te revelamos,

Muhammad. Nao os conhecias,

antes disso, nem tu nem teu povo.

Fntao, pacienta, Por certo, o final

feliz e para os piedosos.

50, F ao povo de "Ad enviamos

seu irmao Hud. Disse: "6 meu
povo! Adorai a Allah: nao tendes

outro deus que nao seja Ele, Nao
sois senao forj adores de mentiras.

kg.

9.

^ ^ ^ "i ...

I 1) Isso: a suplica fcita a Dcus por Noc, para que seu filho pecador fbssc salvo.

(2) Ou seja. sobre as comunidades formadas por seus filhos e descends rues.
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5L "6 meu povo! Nao vos peco

por isso premio algum, Meu
premio nao impende senao a Quern

me criou. Entao, nao razoais?

52. "E 6 meu povo! Implorai

perdao a vosso Scnhor; em
seguida, voltai-vos arrependidos

para Elc. Elc vos enviara a chuva

em abundancia e vos aerescentara

for9a a vossa forca. E nao volteis

as costas, em sendo criminosos/
,

53. Disseram; "0 Hud! Nao nos

chegaste com evidencia alguma e

nao deixaremos nossos deuses, por

causa de seu dito, e nao cstamos

crendo em u\

54, "Nao dizemos senao que

alguns de nossos deuses te atingiram

com urn mal Ele disse: ''Por

certo, tomo Allah por testemunha,

e testemunhai que cstou em
rompimento com os que idolatrais,

55, "Em vez dEle. Entao insidiai-

me vos todos; em seguida, nao me
concedais dilacao alguma,

56. "Por certo, confio em Allah,

meu Senhor e vosso Senhor. Nao
ha ser animal algum, sem que Ele

lhe apanhe o topctc. Por ccrto, meu
Senhor esta na senda reta,

57, "E, se voltais as costas, com

t^Jj*J^r
H \j o\

A^cijAj'iS lis Vjjj>0^

0) Acusaram Hud de loucura, causada pclo mal que os deuses lhe infligiram quando

liud os desprezou.
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efeito, transmiti-vos aquilo com
que vos fui enviado, E meu Senhor

vos fara suceder outro povo e, em
nada, 0 prejudicareis. Por certo,

meu Senhor, sobre todas as cousas,

e Custodio."

58. E, quando chegou Nossa

orderrL salvamos, por misericordia

de Nossa parte, a Hud e aos que

creram com ele; e salvamo-los de

duro castigo,

59. E esse era o povo de 'Ad.

Negaram os sinais de seu Senhor e

desobedeceram a Seus Mensageiros

e seguiram a ordem de todo tirano

obstinado.

60. E foram perseguidos, nesta

vida terrena. por maldigao, c se-lo-

ao, no Dia da Ressurrei^ao, Ora
7

por certo, o povo de
cAd renegou a

seu Senhor. Ora, para tras! Para

Ad, o povo de Hud!

61. E ao povo de Thamud,

enviamos seu irmao Salih. Ele

disse: "6 meu povo! Adorai a

Allah. Vos nao tendes outro deus

que nao seja Ele; Ele vos fez

surgir da terra e vos fez povoa-la;

entao, implorai-Lhc perdao; em
seguida, voltai-vos arrependidos

para Ele. Por certo, meu Senhor

esta Proximo, Atcnto as suplicas."

62. Disseram: "6 SalihT Com

siJ

a. **
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efeilo, antes disso
(1

\ eras esperanca,

entre nos. Queres eoibir-nos de

adorar o que nossos pais adoravam?

E
:
por eerto

?
estamos em duvida

tormentosa acerca daquilo a que

nos convocas.'
1

63* Elc disse: "6 meu povol

Vistes? Se estou fundado sobre

evideneia de meu Scnhor, e Ele me
concede misericordia

(2) vinda

dEle, entao, quern me socorreria

contra a ira de Allah, se Lhe

desobedecesse? V6s nao me
acre see ntarieis senao perdicao.

64, "E 6 meu povo ! Este camelo

femea e, para vos, como sinal.

Entao, deixa-o comer na terra de

Allah e nao o toqueis com mal

algum, pois, apanhar-vos-ia castigo

proximo."

65, E eles abateram-no; entao,

disse ele: "Gozai, em vossos lares,

tres dias
(3)

. Essa e promessa que

nao sera desmentida."

66, E, quando Nossa ordem

chegou, salvamos, por misericordia

de Nossa parte, a Salih e aos que

creram com ele, e salvamo-los da

ignormnia desse dia. Por certo, leu

(f ^ b*\J$

(1 J Antes disso: antes da pregacSo de Salih, quando era cstimado por todos, que nele

viam a esperanca de bencficia-los com sua capacidade Quando, porem, Salih

chegou com a pregac&o do monotelsmo, afligiram-se com isso c desespcraram-se.

(2 ) Vide XI 28 nl

0) "Apes os quais SCreis aniquilados".
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Senhor e O Forte, 0 Todo-Poderoso.

f i i

67* E o Grito apanhou aos que

foram injustos; entao, amanhcceram

merles, scm vida, em seus lares,

68. Como se jamais la houvessem

morado. Ora, por certo, o povo de

Thamud renegou a seu Senhor,

Ora, para tras! Para Thamud!

69. E, com efeito, nossos

Mensageiros chegaram a Abraao,

com alvissaras
(2)

. Disseram:
Li

Salam!" Paz(3)
!, Disse: "Salam!"

E nao tardou em trazcr-Ihes um
bezerro assado,

70. E, quando ele viu que suas

maos nao chegavam a elc
(4
\ des-

confiou deles e deles teve medo.

Disseram: "Nao te atemorizes; por

certo, somos enviados ao povos de

Lot,"

71. E sua mulher(5) estava de pe,

entao, riu-se. E alvissaramo-lhe o

nascimento de Isaque e
?
depois de

Isaque, Jaco,

72. Ela disse: "Ai de mim! Darci

a luz, enquanlo estou velha e este

3
K

'J
1

.

A. ^ l ,i **
-fir" *|

(1) Segundo exegelas, o grilo e o castigo proveniente do ceu, encerrava todos

ruidos do Universe

(2) Alvissaras que ariuncsavam a Abraao o naseimenlo de seu filho Isaque e de seu

neto Jaco

0) Paz, do arabe satani, e a forma simplifieada da saudacao: "A paz seja sob re vos".

que traduz o arabe:
M
as-sal£mu calaikum".

it) A ele: ao bezerro.

(5) Qu scja, Sara, mulher de Abraao.
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mcu marido e anciao? Por certo*

isso e cousa admi ravel!"

73. Disscram:
lt

Admiras-te da

ordem de Allah? Que a misericordia

de Allah e Suas bencaos sejam

sobre vos, 6 farrrilia da casa de

Abraao! Por certo, Ele e Louvavel,

Glorioso."

74. E
?
quando o susto de Abraao

sc foi, e as alvissaras Ihe chegaram,

discutiu conoscon) acerca do povo

de Lot.

75. Por certo, Abraao era

clemenle, suplicante, contrito,

76. Dissemos: "6 Abraao! Da de

ombros a isso, Por certo, chcgou a

ordem de teu Senhor. E
?
por cerlo,

chegar-lhes-a um castigo irrevo-

gavel."

77. E, quando Nossos Mcnsa-

geiros, Nossos anjos, chegaram a

Lot, afligiu-se com eles e sentiu-se

impotente para defende-los, e disse:
:t

Este e um terrivel dia!"

78. E seu povo chegou-lhe,

impetuosamente, E, antes, faziam

as mas obras. Ele disse:
1L6 meu

povo! Eis minhas fllhas*
2)

: elas vos

sao mais puras. Entao, tcmei a

i -
r

*U-r V*J j,T^

( ' ) Ou seja,
HAbraao comecou a discutir com nossos mensageiros".

(2) Trata-se da oferta aos varoes da cidade de Lot, para que se unissem em casamento

a suas tllhas c n^u ans anjos, que cm sua casa %c encontravam. recrimmando. com
is?vO, a pratica de homossexualidade, muito difundida ncssa epoca



11. SOratu Hud Parte 12 359 1 1 jj^ft

Allah e nao me ignominieis, cm
ultrajando meus hospedcs, Nao ha,

dentre vos, urn homcm assisado?"

79. Disseram:
vtCom cfeito, sabes

que nao temos dircito a tuas filhas e,

por certOn sabes o que desejamos,"

80. Dissc:
iL

Sc cu tivesse forca

contra vos, ou se me abrigasse a

solido esteio, aniquilar-vos-ia."

8LElcs(1)
disseram: "6 Lot!

Somos os Mensageiros de ten

Senhor; cles
(2) nao te chegarao,

Entao, parte com tua familia, na

calada da noite — e que nenhum de

vos rctorne para Iras - exceto com
tua mulher, Por certo, alcan^a-la-a

o que os alcancara. Por certo, o seu

tempo prometido sera amanha de

manhsL Nao esta proxima a manhaT'

82. E, quando Nossa ordem

chegou, revolvcmos as cidades de

cima para baixo e fizemos chover

sobrc elas
(3)

pedras de sijjil^, sem

interrupcao,

83. Marcadas junto dc teu

Senhor (5>
, E elas nao estao longe

dos injustos*

i^AJ^j^ J^*^JL^ ^l^^-

/v* L^LojJ JJjLJ A^aj—

(0 Eles; os mensageiros eelesiiais.

(2) Eles: os homens depravados.

(3) Elas: as cidades.

(
4

) SijjTl; pedras dc barro cd/Jdo no fogo da Gcena,

(5) "... junto de teu Senhor": no ceu. Estas pedras Einham marca celestial, que as

distinguia das pedras terrenas. Dizem que cada uma delas trazia marcado u nomc

do pecadnr, a qucm ela era arrojada.
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84. E ao povo de Madian,

enviamos seu irmao Chu aib. Disse:

^6 meu povo! Adorai a Allah: nao

tendes outro deus que nao seja Hie.

E nao diminuais a medida e o peso.

Por certo, vejo-vos cm pros-

peridade
(1

* e, por certo, temo, por

vos, o castigo de um dia abarcante,

85. "E 6 mcu povo! CompLetai,

com eqtiidade, a medida e o peso,

e nao subtraiais dos homens suas

cousas c nao semeeis a maldadc na

terra, sendo corruptores,

86. "O que Allah vos deixa de

Iicito vos e melhor, se sois crentes,

E nao sou, sobre vos cuslodio."

87. Disseram:
tl6 Chu

c
aib! Tua

ora9ao te ordena que deixemos o

que nossos pais adoravam, ou que

deixemos de fazer de nossas

riquezas o que quisermos? Por certo,

tu, tu es o clemente, o assisado,"

r

88. Dissc: "0 meu povo! Vistes?

Se estou fundado sobre evidencia

de meu Senhor, e Ele deu-me por

sustento belo sustentot2) vindo

dEle
?
nao deverei eu aconselhar-

vos? E nao desejo fazer, longe de

vos, o de que vos estou coibindo.

Nao desejo senao a reconciliacao,

& j> i * * t

(Vi Ou seja, "vejo-vos muUo ricos e s assim, nao preci^ai^ enganar o proximo, na

medida <, no peso, amcathardes mais fariuna".

(2) Belo sustento: a profecia e a sabedoria.
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tanto quanto possa. E mcu exito

nao e senao pela ajuda de Allah.

Nele confio e para Ele me volto

contrilo.

89. "E 6 meu povo! Que minha

discordia convosco nao vos induza

a que vos aleance o mesmo que

alcan^ou o povo de Noe ou o povo

de Hud ou o povo de Salih. E o

povo de Lot nao csta longe de
r Jl)

vos .

90, "E implorai perdao a vosso

Senhor; em seguida, voltai-vos

arrependidos para Ele. Por certo,

meu Senhor c Misericordiador,

Afetuoso."

9LDisseram: "6 Chuaib! Nao

entendemos muito do que dizes e,

por certo, vemo-te fraco, entre nos,

E nao fora teu cla, apedrejar-te-

iamos. E
,

para nos, tu nao es

poderoso."
r

92. Disse: "0 meu povo! Sera

que meu cla e mais poderoso para

vos que Allah, e a Quern voltais as

costas? Por certo, Mcu Senhor esta,

scmpre, abarcando o que fazeis.

93. "E 6 meu povo! Fazei o que

puderdes; por certo, farei o que

puder. Logo sabereis a quern

0 ) Ou sejn H o povo dc Lot nan encomrava, cronoldgsca e geograficamente, disianie

do povn dc Chu c
aib. Portanlo, o que ocorreu ao primciro era, ainda, do

conhecimento de lodos, dcvcrido, por is so, servir-lhes de advert encia.
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chegara o castigo que o ignominiara,

e quern e mentiroso. E expectai; por

certo, estou expectando, convosco/'

94. E, quando Nossa ordem

chegou, salvamos, por misericordia

de Nossa parte, a Chu aib, e aos

que crcram com ele. E o Grito

apanhou aos que foram injustos;

entao, amanheceram, em seus

lares, inertes, scm vida,

95. Como se, jamais, la houves-

sem morado. Ora, para tras! Para

Madian! Como houve para tras!

Para Thamud!"

96. E, com efeito, enviamos

Moises, com Nossos sinais e

evidentc comprova^ao,

97* A Farao e a seus dignitarios.

Mas estes seguiram a ordem de

Farao. E a ordem de Farao nao era

assisada.

98. No Dia da Ressurreicao, ira

ele a frente de seu povo, e ele os

levara^ para a aguada do Fogo. E

que execravel aguada a que serao

levados!

99. E foram perseguidos, nesta

vida, por maldicao, e se-lo-ao. no

(1) Usa-se, em arabe, o verbo levar, aurada, scmprc acompanhado do complement
agua, al-mS\ que da origem a expressao aurada al-ma\ levar para bcbcr agua, lal

como se diz quando leva o reban ho para aplacar a sede. No versicuio, por ironia, o

complemento e mudado para an nSi\ o logo, aondc Farao ]evara seu povo. ja nao

rriais para miiigar a sede, mas para abrasar-se todo.
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Dia da Ressurrei^ao. Que execravel

o dom dadivado!

100. Esses sao alguns informes

das cidades: N6s tos narramos,

Muhammad. Fntre elas, ha umas

de pe e outras ceifadas.

101. E nao fomos injustos com

eles
{1
\ mas eles foram injustos

com si mesmos. E de nada lhcs

valcram os deuses, que invocaram,

em vcz de Allah, quando a ordem

de tea Senhor chegou, E nada lhes

aerescentaram senao perdicao.

1 02. E, assim, e o apanhar de teu

Senhor, quando apanha as cidades,

enquanto injustas. Por certo, Seu

apanhar e doloroso, veemente.

103. Por certo, ha nisso urn sinal

para quern teme o castigo da

Derradeira Vida. Esse sera um dia,

em que os humanos scrao juntados,

c esse sera um dia testemunhado

por todas as criaturas.

104. E nao o adiarcmos senao

ate um termo contado.

105. Um dia, quando este

chegar, nenhuma alma falara senao

com Sua pcrmissao; e havera, entre

eles^l infelizes e felizcs.

106. Entao, quanto aos infelizes,

ji^/^tM lit l^i

0 3J^^^ji-J^i^J

(1 ) Com eles: com idolairas

(2) Entrc eles: entre os homens.
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estarao no Fogo: nele, darao

suspires c solucos;

107. Nele, serao eternos, enquanto

se perpctuarem os ecus e a terra,

exceto se outra cousa teu Senhor
( i \

quiser . Por certo, teu Senhor e

realizador de quanto deseja,

108. E quanto aos fehzes, estarao

no Paraiso, em que serao eternos,

enquanto se perpetuarcm os ecus e

a terra, exceto se outra cousa teu

Senhor quiser: e dadiva que nao

sera supressa.

109. Entao, nao estejas em
contestacao, Muhammad, acerca

do que estes
( ) adoram. Nao adoram

senao como seus pais adoravam

antes. E, per certo, compensa-los-

emos com sua porcao, que nao sera

diminuida.

110. E, com efeito
s
concederamos

a Moises o Livro, c discreparam dele.

E, nao fora uma Palavra

antecipada*
3)

de teu Senhor, haver-

se-ia arbitrado entre eles. E, por

certo, estao em diivida tormentosa

acerca dele.

11 LE, por certo, teu Senhor

compensa-los-a, a todos, por suas

obras. Por certo, Elc, do que

fazem, e Conhecedor.

< I"

"JJ J *1~«J liJ .Ail

(1) Cf. VI 128 n3.

(2) Es t es : os idol air as dc Mak kah

.

(3) Cf. X 19 n2
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112. Rntao, se reto, como te foi

ordenado. e, eontigo, quem se

volta arrependido (

\ e nada

transgridais. Por certo
:
Ele, do que

fazeis, e Onividente,

1 13. E nao vos inclineis aos que

sao injustos, pois, tocar-vos-ia o

Fogo, c nao tends, alcm dc Allah,

protetores; em seguida, nao serieis

socorridos.

1 14. R cumpre a oracao, nos do is

extremos do dia e nas primicias da

noite^. Por certo, as boas obras

fazem ir as mas obras, Isso e

lembranea para os que se lembram

de Allah,

115. E pacienta, pois, por certo,

Allah nao faz perder o premio dos

bcnfcitorcs.

116. Entao. que houvesse, entre

as geracoes antes de vos, homcns

dotados de bom senso, que coibisscm

a corrup^ao na terra! Mas poucos,

dentre os que deles salvamos,

fizeram-no. E os que foram injustos

continuaram a seguir a opulencia,

em que viviam, e foram criminosos.

117. E nao e admissivel que teu

Senhor aniquile, injustamente, as

jC&y£$i SI^Sjj 0^125

U) C)u seja, todo aquele que se torna c rente.

(2) Os extremos do dia: compreendem as ora^oes matutinas (As Subh), do meio-dia

(Az-Zuhr) e vespertina (Al-
C
asr). As primicias da noite: compreendem as duas

ultimas orates da noilc(AI Magrib C Al- C
ithii

%

),
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cidades, enquanto seus habitantes

sao reformadores.

118.1:, se teu Scnhor quisesse,

haveria feito dos homcns uma so

comunidade. Mas elcs nao ccssam

de ser diserepantes,

1 1 9. Exceto os de quern Teu

Senhor tem miscricordia, E, por

isso, Ele os eriou*'\ E a palavra de

teu Senhor completar-se-a: "Em
verdade, encherei a Geena de jinns

e de homcns, dc todos cles."

1 20. E Nos te narramos,

Muhammad, dos informes dos

Mensageiros, tudo aquilo com que te

tomamos firme o eoracao. E, nestes.

chegou-te a verdade e exortacao e

lembran^a para os crentes.

121. E dize aos que nao ereem:

"Fazei o que puderdes; por certo,

farcmos o que pudermos

122. "E esperai; por certo. Nos

estaremos esperandoT

123. E de Allah e o Invisivel

dos ceus e da terra. E a Ele retorna

toda a determina^ao, Entao, adora-

0 c nElc confia, E teu Senhor nao

esta desatento ao que fazeis.

-r.
J~'" ^ *

Deus criou dtvergentes os hornens, para posslbilitar-lhes h assim, a escolha de seu

proprio cammho, c, dc acordo com csta cscolha, sSu classificadt^ cm bons ou maus.
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SURATU YUSSLF(1)

A SURA DE JOSE

De Makkah -111 versiculos.

Em name de Allah O
Miser icordioso, O Misericordiador.

L Alif, Lam, Ra(2)
. Esses sao os

versiculos do explicito Livro.

2. Por eerto, fizemo-lo descer

em Alcorao
(3)

arabe, para razoardes.

3. Nos te narramos, Muhammad,
a mais bela das narrativas, com o

te rcvelarmos cste Alcorao, e, em
verdadc, antes dele

(4)
, eras dos

desatentos
(5)

.

4. Quando Jose disse a seu pai:

"O meu pai! Por certo, vi em
sonhos onze astros e tambem o sol

e a lua; vi-os prosternando-se

diante de mim,"

5. Disse: "0 meu filho! Nao
narres teu sonho a teus irmaos,

\

^^fijl J*ju

(0 Yussuf: Jose, filho de Jaco e RaqueL e urn dos vmte e cinco profetas mcncionados

no Atcorao. Dos 1 1 1 versiculos desla sura, 98 sao dedicados ao relate da histbria

de Jose, considered a, no Akorao, uma das mais belas histdrias de todos os tempos.

E a unica sura que se concentre, quase exclusivamente, em um assunto. permeado

de inumems vicissitudes e sentimenios, onde a inveja. o medo, o escravagismo, a

seduc^o, o confmamenkK a adversidade, a prosperidade se entrelacam, para compor

uma umdade narrativa de real beleza.

(2) Cf. II 1 n3.

Alcorao: em arabe, qur'an, leitura, um dos infinitives do vcrbo qara'a, quo

signifiea ler. Este infinito substantivou-se, para designar o Livro Divino, revelado

ao profeta Muhammad No vcrslculo, qur an quer di/er o que deve ser lido e

compreendido c divulgado.

(
4

) Dele: do Alcorao.

(5) Antes da revelacao do Alcorao, Muhammad dcsconhccia essas passagens,
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pois, armar-te-iam insidias. Por

certo, Sata e, para o ser humane,

inimigo declarado.

6. "E, assim, teu Senhor eleger-

te-a e ensinar-te-a algo da inter-

prcta^ao dos sonhos e completara

Sua grafa para eontigo e para com
a familia de Jaco, como a havia

completado, antes, para com teus

dois pais* \ Abraao e Isaque, Por

certo, teu Senhor e Onisciente,

Sabio."

7. Com efeito, havia, em Jose e

em seus irmaos, sinais para os

questionadores da verdade,

8. Quando eles disseram
<2)

: "Em
verdade, Jose c seu irmao

(3)
sao

mais amados de nosso pai que nos,

enquanto somos um grupo coeso.

Por certo, nosso pai esta em
evidente descaminho,

9. "Matai a Jose ou abandonai-o

em uma terra qualquer; assim, a

face de vosso pai se voltara so para

vos, c scrcis, depois dele
(4)

, um
grupo

<5}
mtegro."

10. Um deles disse: "Nao mateis

><"^ l*~ lA|{ l k

3 o^^--*4c*y#

(1) Abraao, pai de Isaque e este, pai de Jaco, e chamado pai, conforme a tradicao, que

considera o avo, tarnbem, pai do neto.

(2) Ou seja, quando disseram os irmaos de Jose, uns aos outros.

(3) Benjamim, o fllho mais novo de Jaco e Raquel

(4) Ou seja, depois da morte de Jose, "podereis arrepender-vos e tomar-vos um povo

intcgro"

(5) No texto, a palavra "grupo" indica o sentido restrito de familia
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a Jose e, se pretendeis fazer algo,

lancai-o no fundo do popo, entao,

urn dos vi andantes o recolhera,
11

lLDisseram: "6 nosso pai! Por

que razaonao nos confias Jose? E,

por eerto, com elc, seremos

cautelosos.

12. "Envia-o conosco, amanha,

ele se deleitara e brincara. E, por

certo, ser-lhe-emos custodios,"

13. Ele disse:
i4

Por certo,

cntristecer-me-a que vades com ele,

c temo que o lobo o devore, enquanto

a ele estiverdes desatentos,"

14* Disseram:
4'Em verdade, se

o lobo o devorar, em sendo nos um
grupo coeso, por certo, nesse caso,

seremos perdedores,"

15. Entao r quando se foram com
ele e se decidiram a lanya-lo no

fundo do poco, nao titubearam

em faze-lo. E inspiramo-lhe
(l)

:

LtEm verdade, um dia, informa-

los-as desta sua conduta, enquanto

nao percebam"

16. E chegaram ao pai, no

printipio da noite, chorando.

17. Disseram:
s '0 nosso pai! Por

certo, fomos apostar corrida e

deixamos Jose junto de nossos

pertences; entao* o lobo devorou-o.

(0 Lhe: a Jos£.
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E nao estas crendo em nos, ainda

que estejamos sendo veridicos."

1 8. E chegaram, com falso sangue

sobre sua
tn

tunica, Ele disse: ''Mas

vossas almas vos aliciaram a algo

de mal. Entao, nao me cabc senao

uma bela paciencia! E Allah me sera

O Auxiliador, acerca do que alegais."

19* E chegou urn grupo de vian-

dantes, e enviaram seu aguadeiro.

e este fez descer o balde ao po^o.

Disse: "Oh! AMssaras! Eiis um
jovem!" E guardaram-no, secrela-

ments como mercadoria. E Allah,

do que faziam. era Onisciente.

20. E eles venderam-no por

baixo preco, por draemas contadas,

e dele estavam dcsintcrcssados.

21. E aquele do Egito, que o

comprara, disse a sua mulher:

"Torna digna sua cstada aqui.

Quica, ele nos beneficie, ou o

lomcmos por filho " E, assim,

empossamos Jose na terra
(2)

, para

faze-lo cumprir seu desfgnio, e

para ensinar-lhc algo da inter-

pretacao dos sonhos. E Allah e

Vencedor em Sua ordem, mas a

maioria dos homens nao sabe.

22. E y quando ele atingiu a sua

forea plena, concedemo-lhe sabe-

yJ^> [

J^\p-Lj^j^=0oJj^ Jt

c

(0 Sua : de Jos<S.

(2) ()u scja, no Lgito
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doria e ciencia. E, assim, recom-

pensamos os benfcitores.

23* E aquela em cuja casa clc

estava tentou seduzi-lo, e fechou as

portas e dissc: "Vem. Sou toda

para ti!" Ele disse: 'Tossa eu

refugiar-me em Allah! Por certo,

ele e meu scnhor; ele bem-fez

minha estada aqui, Por certo, os

injustos nao scrao bem-aventurados."

24. E, com efeito, ela intentou

estar com ele, E ele havcria

intentado estar com ela, nao

houvesse visto a provanca ( ]

de seu

Senhor, Assim, fizemos, para

desviar-lhe o mal e a obscenidade.

Por certo, ele e um dos Nossos

servos prediletos.

25. E ambos correram a porta, e

ela lhe rasgou a tunica por tras; e,

junto da porta, ambos encontraram

sen senhor
(3)

. Ela disse; "Qual a

punicao de quern descjou um
mal c 1

para tua familia, senao que

seja preso ou que tenha doloroso

castigo?"

26. Jose dissc: "Foi ela quern

tentou seduzir-me/* E uma teste-

7:* r

3SS&cliCi6j V^J

( 1 ) Ele; o marido da mulher scdulora.

(2) Qa cxcgtlas cxplicam a provanca ,
pel a qua! passou Jose, uu pel a voz que o

adverua do pecado ou pclo vislumhre da figura paterna que. batcndo-lhc,

forte trieme, no peito, chamava a razao.

(3) Seu senhor: seu marido.

(4) Mal" a desonra do adullcriu.
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munha de sua familia testemunhou:
" L

Sc sua tunica esta rasgada pela

frente, entao, ela disse a verdade e

ele e dos mentirosos.

27. "Mas, se sua tunica csta

rasgada por tras, entao, da mentiu

e ele e dos veridicos,"

28. Entao, quando ele viu sua

tunica rasgada por tras, disse: 'Tor

eerlo, csta e uma de vossas

insidias, 6 mulheres! Por certo,

vossas insidias sao formidaveis.

29. "6 Jose! Da de ombros a

isso. E tu, mulher, implora perdao

por teu delito. Por certo, cs dos

errados."

30. E certas mulheres, na cidade,

disseram: "A mulher de Al-
c
AzTz^

tcntou seduzir a seu jovem servo!

Com cfcito, ele a deixou

embevecida de amor. Por certo,

vemo-la cm evidente descaminho."

31. E, quando Ihc chegaram aos

ouvidos suas malcdicencias, ela as

convidou c preparou-lhes um
banquete. li conccdeu a cada uma
delas uma faea, e dissc a Jose:

' 4

Sai

ao encontro delas.
,;

Entao, quando

elas o viram, maravilharam-se dele e

se cortaram nas maos, c disseram;

"Gloria a Allah! listc nao c um

fTv}.' ASJ^^iJ i

h* ^ ^ ^ j t „

( 1 ) Ele: seu marido

(2) AlcAzIz: titulo de governad or egipcio.



12, Suratu Vussuf Parte 12 373

mortal. Este nao e senao um nobre

anjo!
,:

32. Ela disse: "Entao, e este

aquelc por quern me censurastes,

E, com efcito, tcntei seduzi-lo. e

ele resistiu. E, cm verdade, se ele

nao fizer o que lhe ordeno, sera

preso e sera dos humilhados."

33. Ele disse: "Senhor mcu! A
prisao me e mais amada que aquilo

ao que elas me convidam, E
?
se Tu

nao desvias de mim suas insidias,

inclinar-me-ei a elas e serei dos

ignorantes."

34. Entao, seu Senhor atendeu-

o, e desviou dele as insidias dclas.

Por certo, Ele e 0 Oniouvinte, 0
Onisciente.

35. Em scguida, depois de

haverem visto os sinais
(1)

,
pareceu-

lhes
(2) de bom alvitre aprisiona-lo,

ate certo tempo,

36. E dois jovens servos

entraram, com ele, na prisao. Um
deles disse:

<:

Vi-me, em sonhos,

esprcmendo uvas." E o outro disse:

"Vi-me, em sonhos, carregando,

sobre a cabeca, pao, de que os

passaros comiam, Informa-nos de

sua interpretacaa Por certo, vemo-

tc dos benfeitores,"

L^t ^ -b i . ?

^H 1^-^ *****J^jaJ Lj

(1 1 Os sinais da inocenda dc Josii.

(2) Lhes: ao Governador e a sua famElia.
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37. Ele dissc: "Nao chegara a

ambos de vos alimento algum, com
que sois sustentados. sem que eu

vos informe de sua interpretacao,

antes mesmo que ele vos chegue,

Isso e algo do que meu Senhor me
ensinou. For certo, deixei a erenca

de um povo que nao ere em Allah, e

que e renegador da Derradeira Vida;

38.
UE segui a crenca de meus

pais Abraao e Isaque e Jaco. Nao
nos e admissfvel associarmos nada

a Allah. Isso
?
e algo do favor de

Allah para conosco e para com a

humanidade, mas a maioria dos

homens nao agradece.

39. "6 meus dois companheiros

de prisao! Que e melhor:

divindades dispersas ou Allah, O
Onieo, O Dominador?

40.
iUNao adorais, em vez dEle,

senao nomes de idolos que

nomeastes, vos e vossos pais, dos

quais Allah nao fez descer com-

provacao alguma, 0 julgamento

nao e senao de Allah. Ele ordenou

que nao adoreis senao a FJe. Essa e

a religiao reta, mas a maioria dos

homens nao sabe.

41. "O meus dois companheiros

de prisao! Quanto a um de vos, ele

dara vinho de beber a seu senhor E,

quanto ao outro. ele sera crucificado,

e os passaros comerao de sua

i^jf- tff

j i **< f< *f 1 nil'' r i
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cabeca. Encerra-se a questao sobre

a qual ambos me consultais."

42. E ele disse aquele, dos dois,

que pensava ser salvo: "Menciona-

me, junto de tcu senhor." Mas Sata

fe-lo esquecer a men^ao a seu

senhor Entao, ele permaneceu na

prisao, por alguns
(1)

anos.

43. E o rei disse: ''Por certo vi.

em sonhoSj sete vacas gordas, as

quais sete vacas magras devoraram,

e sete espigas verdes e outras sete

secas. 6 dignitarios! Instnri-me

sobre meu sonho. se sois capazes

de interpretar os sonhos
"

44. Disscram:
4iE um amontoado

de sonhos. E nos nao somos

sabedores da interprctacao dos

sonhos
"

45. E aquele, dos dois. que se

salvou, e que sc lembrou de Jose,

depois de algum tempo disse:

"Informar-vos-ei de sua interpre-

tacao. Entao, enviai-me a Jose."

46.
uO Jose, 6 verarissimo!

Instrui-nos sobre sete vacas gordas,

as quais sete vacas magras devoram,

e sete espigas verdes e outras sete

secas, na esperanca de que eu volte

aos homens [2)

,
para eles sabererm"

(^1)jjL*Jj\i yi-u'l'ij
1

... ji

0) Alguns: traduz o indefinido arabe, bidc
,
que encerra um numcro dc 3 a 9, pois,

conforme a tradicao exegetica. ele ficara preso 7 anos.

(2) Aos homens: o rci e st:us nobrcs.
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47, Jose 1

disse: "Semeareis, scte

anos seguidos, Entao. o que

ceifardes, deixai-o nas cspigas C2
\

exceto um pouco daquilo que fordes

comer,

48,
uEm seguida, virao, depois

disso, sete anos sevcros, que

devorarao o que lhcs antecipardes

exceto um pouco do que prcser-

vardes.

49, ''Em scguida, vira, depois

disso. um ano: nele, os homens

serao assistidos
(:>)

e, nele, espremerao

os frutos."

50, E o rei disse:
L

Tazei-mo

vir.
:

' E quando o mensageiro lhe^
4)

chegou, disse: "Retorna a teu

senhor e pergunta-lhe que e das

mulheres que se cortaram nas

maos, Por ccrto, meu Senhor, de

sua insidia, e Oniseiente."

51, Ele ( )

disse:
u
Qual foi vosso

intuito, quando tentastes seduzir a

Jose? Disseram: "Gloria a Allah!

Nada sabemos de mal a seu

respeito." A mulher de Al-
c

AzTz

disse: "Agora, a verdade evidencia-

^rsAJi} JJ^Ul (j^ 1

(V) Jose, ainda na prisao, interprelou o sonho do rei.

(2) Rsit! modo de proceder e, totalmcmc, abonado pe]as atuais pesquisas eicnti fleas

que ja comprovarri a efkaeia da co riserva^ao dos graos nasi esptgas, quando

guardad as. mantendo-sc, assim, imunes aos ataques das inicmptries e dos bichos.

0) Quer dizer, quando serao socorridas pela chuva abundantc.

(
4

) Lhe;aJose.

(5) Ele: o Governador. Assim falou clc as mulheres, apos have-las reunido.
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se: tentei seduzi-lo, e, por certo,

ele e dos veridicos.

52.
4i

Isso, para que ele saiba que

o nao trai
(l)

, cmbora cstando ele

auscnte, c que, por cerlo, Allah nao

guia a insidia dos traidores.

53. "E nao absolvo minha alma

do pecado. Por cerlo, a alma e

constante incitadora do mal, exceto

a de quem meu Senhor tern

misericordia, Por certo, meu Senhor

e Perdoador, Misericordiador."

54. E o rei disse:
i:

Fazei-mo vir,

que o consagrarei a minv' Entao,

quando o rei Ihe falou, disse:

"Por cerlo, es, hoje junto de nos.

prcstigiado, leal."

55. Jose<3)
disse: "Confia-me os

cofres da terra*
4

'. Por certo, sere!

deles custodio sapiente."

56. E, assim, cmpossamos Jose

na terra, dela dispondo onde

quisesse. Alca^amos, com Nossa

Misericordia a quem queremos, e

nao fazemos perder o premio dos

benfeitores.

57. E, certamente, o premio da

Derradeira Vida e melhor para os

0) Segundo alguns exegeias, e Jose quem fa] a ncste versteulo ao relerir-se ao

Governad or.

(2) Lhe: a Jose.

(3) Jose, sabendo de sua capacidade fez o pedido ao rei

W Ou seja, da terra do Egitu.
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que creem e sao piedosos.

58. E os irmaos de Jose

chegaram
(n

?
e entraram junto dele;

entao, ele os reconheceu, enquanto

que eles nao o reconhecram.

59. E, quando elc lhes preparou

as provisoes, disse; "Fazei-me vir

um de vossos irmaos
(2)

,
por parte

de vosso pai. Nao vedcs que eu

completo a medida^, e sou o

melhor dos hospedeiros?

60. "E, se nao mo fazeis vir, nao

havera medidaC4J de mini para vos

nem vos aproximareis de mini."

61. Disseram: "Tentaremos per-

suadir seu pai, E, por certo, fa-lo-

emos,"

62. E ele disse a seus jovens

servos: "Recolocai sua mercadoria
(5)

junto de suas bagagens, na esperanca

de que a reconhecam, ao tornarem

a sua familia, e isso, para

retornarem."

63. E, quando retornaram a seu

pai, disseram: "O nosso pai! Foi-

nos impedida a medida, Entao,

•J/N J^Vi^j

53 J^r^*'

( 0 Os irmaos de Jose chegaram ao Egito, para comprar alimento para os seus.

(2) Vide GSnese XLII 1-24.

(^) Completer a medida: satisfazcr, plcnamente, a ncccssidadc de provisoes.

(4) Medida: traduz a palavra arabe Kail, que signifies a medida de capacidade dos

cereais. A palavra portuguesa atqueire, derivada de Al KaiL foi antiga medida de

capacidade para secus e liquidos. variavel de terra para terra. No Brasi], e medida

agraria.

(5) Sua mercadoria: a que trouxeram em paga das provisoes obtidas no Egito,



12. SQratu YQssuf Parte 13 379 1 T

envia conosco nosso irmao
(1}

. nos

teremos a medida e, per certo, ser-

lhe-emos custodios."

64. Ele disse; "Confiar-vo-lo-ia

como, antes, vos confiei seu irmao?

Entao
:

Allah e 0 Mclhor per

Custodio, e Ele e 0 mais Miseri-

cordiador dos misericordiadores."

65. E, quando abriram seus per-

tences, encontraram sua mercadoria.

a eles devolvida. Disseram: ^0

nosso pai! Que mais desejan'amos?

Eis nossa mercadoria a nos

devolvida. E aprovisionaremos

nossa farmlia e custodiaremos

nosso irmao e acrescentaremos a nos

mesmos uma medida de camelo1
\

Isso e medida facil de obter!"

66. Ele disse:
4 Nao o enviarei

convosco, ate me fazerdes promessa

perante Allah, que , em verdade, mo
trareis, salvo se sois assediados."

E, quando lhe fizeram promessa.

disse: "Allah, do que dizemos, e

Patrono."

67. E ele disse: "O meus filhos!

Nao entreis no Egito por uma so

porta^. E entrai nele por diversas

portas, E de nada vos valerei.

b-^rj lpo*uj

j

3 4;^ j4^=

U ) 0 irmao mais moco, Bemamim
(2) Medida de camelo: medida de carga de provisoes, que um camelo c capaz de

transporlar.

(3) O objciivo dc Jaco era cvitar que seus numerosos filhos. belos e hem vestidos,

fossem alvo da inveja ou da persegui^ao por parte dos habilanles do Egito.
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diantc do Allah. O julgamento nao

e senao de Allah. NEle confio e

que nEle, entao, confiem os que

sao confiantes."

68. E quando entraram per onde

seu pai lhcs ordenara, isto dc nada

lhes valeu, diante de Allah, a nao

ser porque era desejo, no amago de

Jaco, que ele satisfcz. E, por certo,

ele era dotado de ciencia, porque

Nos o ensinamos, mas a maloria

dos homens nao sabe.

69. E, quando entraram junto de

Jose, estc aconchegou a si seu irmao

dizendo: 'Tor certo, eu, eu sou teu

irmao; e nao te melancolizcs, pclo

que faziam."

70. E, quando ele lhes preparou

as provisoes, colocou a ta$a nas

bagagens de seu irmao. Em
seguida, um noticiador notieiou:

"O caravana! Por certo, sois

ladroes."

71. Disscram, dirigindo-se a

eles
cl)

: "O que perdestes?
1 '

72. Eles dissemm: "Perdemos a

ta<?a do rei e, para quern a trouxer

havera carga de camclo, E cu(2)
sou

o fiador disso."

73* Disseram: "Por Allah! Sabeis

que nao chegamos para semear
^-^U^J^J^' O La

CO Eks: servidorcs dc Jose

(2) Eu: o noticiador.
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corrupcao na terra, e nao somos

ladroes."

74. Disseram eles; "Entao, qual

sera sua recompensa

mentirosos?"

se so is

75. Disseram: "Sua recompensa

sera a escravidao daquele, em
cujos haveres ela

(2)
for encontrada;

entao, esta sera sua recompensa,

Assim, recompensamos os injustos

76. E e1e
t2) comecou por seus

{4)

bornais, antes de ir ao bornal de

seu irmao. Em seguida, fe-la sair

do bornal dc seu irmao, Assim,

inspiramos a Jose esta insidia, Nao

era admissivel que ele tomasse a

seu irmao, conforme a legislacao

do Rei*
5

\ exceto se Allah o

quisesse, Elevamos, em escaloes, a

quem queremos, E» acima de cada

dotado de ciencia ha, sempre. um
mais sapiente,

77. Eles disseram: "Se ele rouba,

com efeito, um irmao seu ja roubou,

antes," Entao, Jose guardou segredo

©h^J^ '' JJUJS

ill

0) Recompensa: o castigo pclo roubo da taca,

(2) El a: a taca.

(3) Ele: Jose.

W Seus: do s outros irmaos.

(5) Dc acordo com as leis egipcias, o cast igo do ladrao consistia, apcnas, na punie&o

por espancamenlo e no pagamento do duplo valor do objcto roubado. Sendo assim,

dc acordo com esta lei h Jose nao poderia tomar seu trmao Bcnjamim por cscravo,

tomo pretcndia, Dai, haver induzido a que seus irmaos, segundo as leis israclitas,

propusessem o cast
i
go vigentc cm sua propria terra.



12. Suratu Yussuf Parte 13 382 > t

disso
(1}

, em seu amago, e nao Ihos

mostrou. Disse para si: "Vossa

situapao e pior ainda! E Allah e

bem Sabedor daquilo que alegais/'

78. Disseram:
u6 A 1 -Aziz! Por

certo. ele tem um pai bastante idoso;

entao, toma um de nos em seu lugar

Por certo, vemo-te dos benfeitores,"

79. Ele disse: "Guarde-nos Allah

de tomarmos outro que aquele

junto de quern encontramos o que

nos pertcncc! Por certo, nesse

caso, scriamos injustos,"

80. Entao
>

quando se deses-

pcraram da aquiescencia dele,

retiraram-se, confidenciando, 0
primogenito deles disse: "Nao sabeis

que, com efeito, vosso pai recebeu

de vos uma promessa, peranle

Allah, e, antes, vos ja descurastes

de Jose? Entao, nao deixarei esta

terra, ate que mo permita meu pai.

ou Allah julgue por mirm E Ele e

O Melhor dos juizes.

81. "Retomai a vosso pai. e dizei:

46 nosso pai! Por certo
f
teu filho

roubou. E nao testemunhamos senao

do que sabemos, e nao podiamos

ser custodies do invisiveF 1

.

82 .
" C E pergunta a cidade, onde

(1 ) Jose guardou segredo disso lose perccbeu a maledicencia, que lhe dirigiam, mas

o dissimulou.

(2) Ou seja, "n^o podiamos prever, quando fizemos a promessa que Bcnjamim iria

roubar, no Kgito"
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estivemos, e a caravana, em que

viemos. E, por certo, somos

vcridicos!
5 "

83. J a co disse: "Mas vossas i

almas vos aliciaram a algo de mal.

Entao, cabe-me bcla paciencia.

Quica, Allah mos fa^a vir, a

todos
tl)

. Por certo, ele e 0
Gnisciente, O Sabio."

84. E voltou-lhes as costas e

disse: "Que pesar sinto por Jose!"

E os olhos embranqueceram^-se-

lhe de tristeza, pois estava muito

angusliado.

85. Disseram;
u
Por Allah! Nao

cessaras de lembrar-te de Jose, ate

ficares desfalecido, ou seres dos

aniquilados!"

86. Ele disse: "Apenas, queixo-

me a Allah de minha aflicao e

tristeza, e sci
(3)

de Allah o que nao

sabeis.

87. "O meus filhos! Ide e procurai

noticias de Jose e seu irmao, e nao

vos desespereis da misencordia de

Allah. Por certo, nao sc desespera

da misencordia de Allah senao o

povo renegador da Fe\"

L \ fit ^
i

0J>#==\^

_H ^ A > "t -H- ^

(0 A to dos: a Jose, a Benjamim e ao irmao que permaneceu no Egito

(2) Parcce aluslo a caiarata, que pro voca a perda da iransparencia do crista! ino,

corifenndo aos olhos, aparencia esbranqui^ada. e que surgiu em virtude da sua

idadc prove eta c de grandes pesares.

(3) AlusSo a certeza de Jaeo, por inspiraeao divina. de que o son ho de Jose se

rcalizara c clc estava vivo
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88. E, quando cntraram junto

delc
(l

\ disseram: "6 Al-AzTz! O
infortunio tocou-nos e a nossa

familia, e chegamos com mercadoria

desprezivel. Entao, completa-nos a

medida e esmola-nos, Por ccrto
s

Allah recompensa os esmoleres."

89. Disse: "Sabeis o que fizestes

com Jose e seu irmao, quando ereis

ignorantes?"

90* Disseram: "Em verdade, es

tu Jose?" Disse; "Sou Jose, e este e

mcu irmao. Com efeito, Allah fez-

nos merce. Por certo, quern e

piedoso e pacienta, Allah nao faz

perder o premio dos benfeitores."

91. Disseram: "Por Allah! Com
efeito, Allah te deu preferencia

sobre nos, e, por certo, estavamos

errados,
11

92. Disse:
4

'Nao ha exprobracao

a vos, hoje. Que Allah vos perdoe,

E Ele e 0 mais Misericordiador

dos misericordiadores.

93* "Idc com esta minha tunica

e lancai-a sobre o rosto de mcu pai,

ele se tornara vidente. E fazei vir a

mim toda vossa familia."

94. E, quando a caravana partia

do Egito, seu pai disse^*: "Por

certo, sinto o odor de Jose, se me

@Liai££3l <sjS ait^i iii

Dele: de jose.

(^) Ou scja, Jaco disse aos netos e as pessoas circund antes.
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nao acusais dc dcvanear/
5

95. Eles disseram: 'Tor Allah!

Certamente, estas em teu antigo

descaminho."

96* E, quando o alvissareiro
1 ' 1

chcgou, lanQou-a
(2)

sobre seu rosto,

e, logo, ele se tornou vidente. Ele^

disse:
4

'Nao vos disse que, por cerlo,

sei de Allah o que nao sabeis?"

97. Disseram:
iL0 nosso pai!

Implora perdao de nossos delitos.

Por certo, estavamos errados"

98. Disse: "Implorarei a meu
Senhor perdao para vos. Por certo,

ele e 0 Perdoador, 0 Misericor-

diador."

99. Entao, quando entraram junto

de Jose, este aconchegou a si seus

pais e disse; "Entrai no Egito, em
seguranca, se Allah quiser!

11

100. E elevou seus pais ao trono,

e eles*
4)

cairam, dianle dele, em
pro sternac ao. E ele disse: "0 meu
pai! Esta e a interprelacao dc meu
sonho de antes. Com cfeito, meu
Senhor fe-lo verdadeiro. E, de fato,

ele me hem-fez. quando me fez

sair da prisao c vos fez chegar do

descrto, depois de Sata instigar a

( 1 ) Ou seja, o que tra/ia a tunica de Jose.

(2) A: a tunica dc Jose.

(3) El

(4) Eles: tanto os pais quanto os irmaos.



12. Suratu YQssuf Parte 13 386

cizania. entre mim e meus irmaos.

For cerlo, meu Senhor e Sutil no

que quer. Por certo, Ele e 0
Onisciente, O Sabio.

101. "Senhor meu! Com cfeito,

concedeste-me algo da sobcrania c

ensinaste-me algo da interpretacao

dos sonhos. 0 Criador dos ceus e

da terra! Tu es meu Protetor na

vida terrena e na Derradeira Vida.

Leva-me a alma, enquanto moslim,

e ajunta-me aos lntegros."

102. Esses sao alguns informcs

do Invisivel, que te revelamos,

Muhammad. E nao estavas junto

deles*
l)

,
quando determinaram sua

dec i sao, enquanto usavam de

estratagemas.

103, E a maioria dos homens,

ainda que estejas zeloso disso, nao

e crente.

104, E tu nao lhes pedes disso^

premio algum. Elet3
^ nao e senao

lembranca para os mundos.

105- E quantos sinais ha, nos ceus

e na terra, pelos quais eles passam,

enquanto lhes estao dando de ombros*

106. E a maioria deles nao ere

em Allah senao enquanto idolatras,

107. Entao, sera que eles estao s

(0 Deles doze irmSos de Jose.

(2) Disso: do Alcorlo.

(3) Ele: o AlcorSo
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seguros de que lhes nao chegara urn

manto do castigo de Allah, ou nao

lhes chegara a Hora, inopinada-

mente, enquanto nao pereebam?

108 P Dize: "Este e o meu
caminho: convoco-vos a Allah,

Estou fundado sobre clarividencia,

eu e quern me segue, E Glorificado

scja Allah! E nao sou dos idolatras."

109. E nao cnviamos, antes de

ti, senao homens das cidades, aos

quais fizemos revelacoes - entao,

nao caminharam eles na terra, para

olhar como foi o fim dos que

foram antes deles? E, em verdade,

a morada da Derradeira Vida e

melhor para os que sao piedosos.

Entao, nao razoais? -

110. Ate que, quando os

Mcnsageiros se desesperaram e

pensaram que, com efeito, foram

desmentidos
n

chegou-lhes Nosso

socorro, Entao, foram salvos os

que quisemos. E Nosso suplicio nao

sc rcvoga. junto do povo criminoso.

111. Com cfeito, ha, cm suas

narrativas, licao para os dotados de

discernimento. Isto
(1)

nao e conversa

forjada, mas confirmacao do que

havia antes dele, e aclaramcnto de

todas as cousas e orientacao e

misericordia para um povo que crc.

Z\\ f V.I

M^

0) Isto o Alcorao
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SURATU AR-RAcD
(l)

A SURA DO TROVAO

Dc Al Madinah{2>- 43 versiculos,

Em nome de Allah O
Misericordioso, O Misericordiador.

1. Alif, Lam, Mlm(3)
, Ra. Esses

sao os versiculos do Livro. E o que

foi dcscido para ti
?
Muhammad,

de teu Senhor e a verdade, mas a

maioria dos homens nao ere,

2. Allah e Quern elevou os ceus,

scm colunas que vejais; em
seguida, eslabeleeeu-Se no Trono.

E submeteu o sol e a lua, cada qual

corre ate urn termo designado
{4)

.

Elc administra a ordem de tudo e

aclara os sinais, para vos conven-

cerdes do deparar dc vosso Senhor,

3. E Ele e Quern estendeu a terra

e nela fez assentcs montanhas e

rios. E, de todos os frutos, nela fez

um par
7
um casal

(:>3

. Ele faz a noite

(1) Ar-Rac
d: o irovao Assim, denomma-se a sura pela meri^ao desta palavra tio

vcrsiculo 13. A sura aborda inumeros fatos. que compravam a cxistencia divina, e

fala dos ecus e da terra, do so] c da lua, das planta.s c dos frutos, dos fenomenos

atmosfericos, das nuvens, assim como das cousas invisiveis, que so Deus conhece.

do Dia do Jinzo, da recompensa dos benfeitores e dos malfei tores.

(2) Con forme a maioria dos exeg etas, esla sura foi revel ad a em Al MadTnah

Entretanto. alguns estudiosos asseveram que o foi em Makkah. peta identidade dos

(emas tratados nela com os de todas as suras- 1 reveladas nesia eidade. e que

com preendem a unicidade de Dcus, a revelacao aos merisageiros e a Ressurreicao.

0)Cf, JI 1 n3.

W Ou seja, ate o Dia do Juizo.

(5) Deus criou, na nature/a, a planta macho e a plama femea, para assegurarcm a

fecundacao c a rcproducao da especie.
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encobrir o dia, Por certo, ha nisso
j

sinais para urn povo que rcflete.

4. E, na terra, ha extcnsoes
(1)

contiguas, mas diversas; e jardins

de videiras e searas e tarnareiras,

geminadas e nao geminadas,

irrigadas pela mesma agua; e

preferimos algumas delas a outras,

no sabor, Por certo, ha nisso sinais

para urn povo que razoa.

5. E, se te admiral, Muhammad,
de que te desmintam, mais

admi ravel e seu dilo:
LtQuando

formos po, tornar-nos-emos em nova

criatura?" Esses sao os que renegam

a seu Senhor. E esses sao aqueles em
cujos pescopos havera gargalheiras,

E esses sao os companheiros do

Eogo. Ncle
:
scrao eternos,

6. E pedem-te que Ihes apresscs

o mal, antes do bem, enquanto,

com efeito, antes deles, passaram

os castigos exemplares, E
3

por

certo, teu Senhor e Possuidor de

perdao para os homens
f
apesar de

sua injusti^a, E
f

por certo, teu

Senhor e Veemente na punicao.

7. E os que renegam a Fe dizem:
ilQue se faca descer sobre ele urn

sinal
(2) de seu Senhor!" Tu es,

a |5 *> tf

m ****

(') hmbora seja a terra una, apresenta exlensues de terreno de caracicn'sticas varias:

algumas ferteis, outras aridas. e, mesmo proximas, produzem frutos diversos

(2) Os incredulos cxigem, aqui. sinais identicos aos de Jesus, tais como a ressurreiyao

dos mortos. a rccuperacao de urn cego; ou identicos aos de Moises, que Iransformava

em serpente sua vara.
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apenas, admoestador, c
;
para cada

povo, ha urn guia.

8. Allah sabe * que cada varoa

carrega consigo e a contracao das

matrizes e sua dilatacao. E cada

cousa, junto dEle, esta na jusla

medida.

9. Ele e 0 Sabedor do invisivel

e do visi'vel, O Grande, O Sublime.

10. E-Lhe igual quern de vos

guarda segredo do dito e quern o

dcclara, e quern esta escondido, de

noite, e e caminhantc, dc dia.

11. Ele*
2

* tern anjos da guarda,

adiante dele e detras dele, que o

custodiam, por ordem de Allah. For

certo, Allah nao transmutara o que

urn povo tenr % ate que este haja

Iransmutado o que ha em si mesmo.

E, quando Allah deseja um mal a

um povo, nao ha revogador disso, e

nao terao, alem dEle, protetor algum.

12. Ele e Quern vos faz ver o

relampago, para suscitar temor e

aspiracao
(4)

, e faz surgir as densas

nuvens.

13. E o trovao glorifica-O, com
louvor, e, tambem, os anjos por

-11

o tipn (sao ou defeituoso) e o numcro dc fetes (dc 1 a decuptos), eontidos no

uteui, durante a gravida, e o lempo fde 7 a 9 meses) que ai duram, ate o parto.

(2) Ele. o scr humane-

ly) Ou seja. as gracas que gozam as pessoas: saiidc, prosperidadc, etc..

(
4

) Para a!guns, u rclSmpago relaciona .se ao medo e a destruicao; para outros, a

csperanca da chuva.
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temor dEle. E Ele envia os raios, e
?

com eles, alcanna a quem quer,

enquanto eles*
1

* discutem t2) acerca

de Allah. E Ele e Vecmentc na

for9a.

] 4. DEle e a verdadeira suplica,

E os que elcs
(3J invocam, alem

dEle, em nada Ihes atendem senao

como c atendido aquelc que estende

as duas maos a agua de urn po^o,

para que esta Ihe atinja a boca, mas

ela jamais a estara atingindo. E a

suplica dos renegadores da Fe nao

esta senao em descaminho.

15* E
s
diante de Allah, prostema-

se, de bom ou de niau grado. quem

esta nos ceus e na terra, e tambem
suas sombras, ao amanhecer e ao

entardecer.

16. Dize, Muhammad; "Quem
e o Senhor dos ceus e da terra?"

Dize: "Allah". Dize:
:k

Entao, tomais,

alem dEle, protetores, que nao

possuem, para si mesmos, beneficio

nem -prejufzo?
1

' Dize: "Igualam-se

o cego e o videntc? Ou igualam-se

as trevas e a luz? Ou fazem a Allah

parceiros, que hajam eriado algo

como Sua criacao, entao. assemelha-

se-lhes a criacao?" Dize: "Allah e

0) Eles: os idolatras.

(2) Ou seja, regam a umcidade de Deus, tomando idolos alem dEle, e. ainda, Lhe

Eitribuctn filhos. ja que afirrnam serem os anjos as filhas de Deus s e Jesus, Scu filho

(3) Eles: os idolatras
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O Criador dc todas as cousas. E
Elc c 0 Unico, 0 Dominador."

1 7. Rle faz descer agua do ceu,

e el a tlui em vales, conforme a

mcdida dcstcs, cntao, a torrente

carrcga uma espuma flutuante. E,

parte daquilo*
1

^ sob a qual acendem

o fogo, para fazer joias ou

utensilios, e espuma igual. Assim,

Allah apresenta em parabola a

verdade e a falsidade. Quanto a

espuma, vai-se embora. E, quanto

ao que beneficia aos homens,

permanece na terra. Assim, Allah

propoe os exemplos.

18. Para os que atendem a seu

Senhor, havera a mais bela

recompensa. E 05 que Ehe nao

atendem, se tivessem tudo o que ha

na terra e mais outro tanto, com
isso, resgatar-se-iam. Esses tcrao o

pior ajuste dc comas. E sua morada

sera a Geena. E que execravel leito!

19. Entao, quern sabe que o que

foi descido, para ti, de teu Senhor,

e a verdade sera igual a quern e

cego? Apenas, meditam os dotados

de discernimento,

20. Os que sao fieis ao pacto de

Allah e nao desfazem a alian^a,

21. E os que uncm 0 que Allah

Joj )tl*ji jLj ij

U * A-i Aj)J 1 u 1*

2?

iff ^ /
*vr** ^ j ^ ^

(0 Daquilo: nos metais, tal como 0 ouro, a prat a, 0 cobrc, cuja tundit^o provoca

espuma scmelhante.
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ordena eslar unido, c rcceiam a seu

Senhor e tcmcm o pi or ajuste de

contas,

22. E os que pacicntam, cm busca

do agrado de seu Senhor, e cumprem

a oragao e despendem, sccrcta c

manifestamente, daquilo que lhes

damos por sustento, e revidam o

mal, com o bem, esses terao o final

feliz da Derradeira Morada:

23. Os Jardins do Eden, em que

entrarao, junto com os que se

emendaram dentre scus pais e seus

conjuges e sua descendencia. E os

anjos entrarao junto deles, por

todas as portas, dizendo:

24/'Que a paz seja sobre vds,

porque pacientastes! . Entao, que

excelente final feliz da Derradeira

Morada!"

25. E os que desfazem o pacto

de Allah, apos have-lo firmado, e

cortam o que Allah ordena estar

unido e semeiam a corrupcao na

terra, esses terao a maldicao e terao

a pior Morada.

26. Allah prodigaliza o sustento
j

i \

a quern quer, e restringe-o. E elcs

jubilam com a vida terrena. E a

vida terrena, ao lado da Derradeira

Vida, nao e senao gozo efemero.

27. E os que renegam a Fe dizem:

' i^-^ Jji^i)

« I - w-r . _ i I \ ^ wm .-"-^r - . . I
"

A 3

(0 Eles: os idolatras.
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"Que sc faga dcscer sobre ele urn

sinal de seu Senhor!" Dize: "Por

certo, Allah descaminha a quern

quer e guia para Ele quern se volta

para Ele, contrite,

28. "Os que creem e cujos

coracoes se tranqiiilizam com a

lembranpa de Allah/' - Ora, e com
a lembran^a de Allah que os

coracoes se tranqiiilizam -

29. "Os que creem e fazem as

boas obras terao bem-aventuran^a

e aprazivel retorno."

30. Assim. enviamo-te. Muham-
mad, a uma comunidade - antes da

qual, com efeito, outras comuni-

dades passaram - para recitares,

para eles, o que te revelamos, Mas
eles renegam O Misericordioso.

Dize: "Ele e mcu Scnhor. Nao
existe deus senao Ele. NEle confio

e para Ele e meu airepend imento
. '

'

31. E, se houvesse um Alcorao
,

com que se fizesse caminhar as

montanhas ou com que se fizesse

cortar a terra ou com que se fizesse

falar aos mortos, seria este. Mas
de Allah e toda a ordem. lintao,

nao sabem os que creem que, se

"a

1 ^

U) A revelacao deste versiculo se deu pelas solicitacoes dos idolatras que, desafiando

n ProfciEi, di/.iam: "Sc cs, dc fato, Mmsageiro de Deus, faze que teu Alcorao mova

as montanhas de Makka, para toma-la ampla e neia se formarem jardins"; ou "fazc-

nos submissos os venlos, para que nos Iransportem a Siria, onde negociaremos, e

de onde retornaremos no mcsmo dia, como ocorreu a SalomaV; ou "ressuscita-nos

alguns de nossos antepassados, para a eles falarmos. So, assim, creremos em ti
11

.
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Allah quisesse, Ele haveria guiado

a toda a humanidade? E os que

renegam a Fe nao cessarao de ser

alcan^ados - devido a suas a^oes -

por uma calamidade, ou dc tc-la

perto de seus lares, ate que chegue

a promessa
(l)

de Allah. Por certo,

Allah nao falta a promcssa.

32. E, com cfcito, zombaram de

outros Mensageiros, antes de ti;

entao, concedi prazo aos que

renegaram a Fe; em seguida,

apanhei-os. Como foi
?
pois, Minha

punicao

33. Entao, Quem se mantem
atento a cada alma, acerca do que

logra, e igual aos idolos? E eles

fizeram a Allah parceiros, Dizc:
u
Nomeai-os, Ou \6s 0 informal

s

do que Eie nao sabe, na terra? Ou
|

dizeis um dito vao? Mas
aformosearam-se, para os que

rencgam a Fc, seus estratagemas, e

foram afastados do caminho reto.

E aquele, a quem Allah

descaminha, nao tern guia algum.

34. Eles
{2)

terao castigo, na vtda

terrena. E
?
em verdade, o cast!go

da Derradeira Vida sera mais

arduo E nao terao, contra o

castigo de Allah, Protetor.

35. Eis o exemplo do Paraiso,

-f J "T
i

1 - ^ XT'*

© oi*w5^4^ Cjjji' v^S \

t H Qucr di/cr. ou a mode, ou o Dia da Ressurrei^ao.

ties' : 05 idolatras.
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prometido aos piedosos; abaixo

dele, correm os rios; seus frutos

sao permancntes, e, assim, sua

sombra. Esse e o final feliz dos que

sao piedosos. E o final dos

renegadores da Fe e o Fogo,

36. E aquelcs
(l)

, a quern

conccderamos o Livro, j ubilam

com o que foi descido para ti. E

entre os partidos
(2)

, ha quem negue

parte dele. Dize: "Apenas, foi-me

ordenado adorar a Allah e nada

associar-Lhe, A Ele convoco os

homens e a Ele sera mcu retorno/'

37. E
?
assim, Fizemo-lo Alcorao

descer como sabedoria em lingua

arabe, E, em verdade, se seguires

suas
{3}

paixoes, apos o que te

chegou da ciencia
(

\ nao teras, de

Allah, nem aliado nem protetor.

38. E, com efeito, enviamos

Mensageiros, antes de ti, e fizemo-

lhes mulheres*^ e descendencia. E

nao e admissive! que urn Mensageiro

chegue com um sinal senao com a

permissao de Allah. Para cada

termo ha uma prescricao.

39. Allah cancela e confirma o

^ "* ^ ^ *. - ,? t " ^ »J ^

[TAJO

(0 Aqueles: os judeus que abray-aram o Islao, como Abdullah Ibn Saliim.

(2) Partidos os aliados, cntre os idolatras e os judeus, contra o Profeta Muhammad
(3) Suas: dos idolatras.

(4) Cf. II 120 nl.

(5) Os adversaries dc Muhammad cruicavam-no por haver -sc easado c tidu filhos. Por

este versiculo, ele Ihes responde que isso era comum entre seus ante ccs so res.
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que quer, F, junto dEle, esta a Mae
do Livro(1)

<

40. E, se te fazemos ver algo
(2)

do que Ihes prometemos ou te

levamos a alma, antes disso; a ti te

impendc, apenas, a transmissao da

Mensagem, e a Nos Nos impende

o ajuste de contas.

41. E nao viram eles
(3> que

chegamos a terra
(4)

, diminuindo-a

em seus extremos? E Allah julga;

nao ha revogador de Seu julgamento,

E Ele e Destro no ajuste de contas,

42. E, com efeito, aqueles antes

deles usaram de estratagemas. mas

de Allah sao todos os estratagemas.

Ele sabe o que toda alma logra. E

os renegadores da Fe saberao de

quern e o final feliz da Dcrradcira

Morada.

43. E os que renegam a Fe

dizem: "Tu nao es enviado de

Allah." Dize: "Basla Allah, por

testemunha. entre mim e \6s, e

quern tern ciencia de Livro
( } ."

j .
- .! I a -r

- -- V J - -

(0 A Mae do Livro, do &rabe um mu-l-kitSb, quer dizer a fonte de todos os ]ivros

di vinos, ou seja, o Livro do Destino, onde tudo esta escrito.

(2)Cf. X 46 nl.

Eks: os idolatras.

(4) Terra: terras dos descrentes, conqmstadas peto Profeta Muhammad, no advento

do Islao.

(5) Do Livro: do Alcor^o.
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SURATU IBRAHIM (1)

A SURA DE AURAAO

De Makkah - 52 versiculos.

Em name de Allah, O
Misehcordioso, O Misericordiador,

L Alif, Lam, Ra(2
\ Este c um

Livro, que fizemos dcsccr para ti,

Muhammad, a fim de fazeres sair

os homens das Irevas para a Luz —

com a permissao de seu Senhor -

para a senda dO Todo-Poderoso,

dO Louvavel,

2. De Allah, de Quem e o que

ha nos ceus e o que ha na terra. E
ai dos renegadores da Fe, por um
veemente castigo!

3. Os que amam mais a vida

terrena que a Derradeira Vida e

afastam os homens do caminho de

Allah, buscando torna-lo tortuoso,

esses estao em profundo descaminho,

4. E nao enviamos Mensageiro

algum senao com a lingua de seu

povo, para que ele torne evidente,

para eles
?

a Mensagem. Entao,

Allah descaminha a quem quer e

(1) Ibrahim: Abraao> o Palriarea de todos os profetas. cuja meneao. feita no versieulo

35, pass a a denominar toda a sura. Embora esta Irale dos mesmos lemas daquelas

reveladas em Makkah (a unicidade dc Dens, a Mensagem divina, etc), dois deles

saiientam-se aeima de todos: a umeidade da Mensagem divina e a atitude

unificada dos mensageiros, diante do desmenlido dos povos, em ludas as epoeas e

lugares, e a graca de Deus para eom os homens, sempre acreseida dianle da

gratidao destes, e da atitude ingrata de sua maioria, em face da graca divina.

(2) Cf. II I n3,
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guia a quern quer. E Ele e O Todo-

Poderoso, O Sabio.

5. E, com efeito, enviamos

MoiseSj com Nossos sinais, e

dissemo-lhe: "Faze sair teu povo

das trevas para a luz e lembra-lhes

os dias de Allah
(l

V' Por certo, ha

nisso sinais para todo perseverante,

agradecido.

6.E lembra-lhes, Muhammad,
de quando Moiscs disse a seu povo:

"Lembrai-vos da graca de Allah

para convosco, quando vos salvou

do povo de Farao. Infligiam-vos o

pior castigo e degolavam vossos

illhos e deixavam vivas vossas

mulheres. E, nisso, houve de vosso

Senhor formidavel prova."

7. E, de quando vosso Senhor

noti-ciou: "Em verdade, se I

agradeceis, acrescentar-vos-ei
\

Minhas gracas, Mas, em verdade.

se estais ingratos, por certo, Meu
castigo sera veemente

"

8. E Moises disse: "Se renegais

a Fe\ vos e todos os que estao na

terra, por certo, Allah c Bastante a

Si mesmo, Louvavcl."

9. Nao vos chegou o informe

dos que foram antes de vos; do

povo de Noe e de 'Ad e de Thamud

e dos que foram depois deles, os

< < ..

f d > <*-

\ n t( - >W

0) Dias de Allah: os cvcntos c castigos, en viados por Deus aus povos antigos.
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l

S.i

quais ningucm conhecc senao

Allah? Seus Mensageiros chegaram-

lhes com as evidencias: enlao,

lcvaram as maos a boca c 1

)

e

disseram: "Por certo, rcncgamos

aquilo com que sois cnviados c, por

certo, estamos em duvida tormentosa

accrca daquilo a que eonvocals.'
5

10. Seus Mensageiros disseram;

"I la duvida accrca de Allah, 0
Criador dos eeus e da terra, Que

vos convoca para perdoar-vos parte

dos delilos e para conceder-vos

prazo, ate um termo designado?"

Eles
(2

^ disseram: "Vos nao sois

senao mortals como nos; desejais

afastar-nos do que nossos pais

adoravam. Entao, fazei-nos vir

evidente comprova^ao!"

1L Seus Mensageiros disseram-

lhes: "Certamente, nao somos senao

mortais como vos
;
mas Allah faz

merce a quern quer, entre Seus

servos, E nao e admissivel que vos

fa^amos chegar uma comprova^ao

senao com a permissao de Allah. E

que os crentes, entao, confiem. em
Allah.

12. "E por que razao nos nao

contiamos em Allah, enquanto,

v" * ^ -1ft- ----'ft

UJ

0) Kste ato podc tradu/ir ou o cspan to diante da Mensagem proferida pelos profetas;

ou 0 gesto de fazer calar os profetas, por ererem absurd as suas palavras acerca da

unicidade de Dens; ou, ainda, a ira eontida airaves da mordida dos dedos

(2) Eles: os idolatras.
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com efeito, Ele nos guiou a nossos

caminhos? E, em verdade,

pacientaremos. quanto ao que nos

molestais, E que os confiantes,

entao, confiem cm Allah."

13. E os que renegaram a Fe

disseram a seus Mensageiros: "Em
verdade, far-vos-emos sair de

nossa terra, ou regressareis a nossa

cren^a." Entao, seu Senhor, inspirou-

lhes^: "Certamente, aniquilaremos

os injustos,

14. '"E far-vos
(2)
-emos habitar a

terra, depois deles- Isso, para quern

teme Minha preeminencia e teme

Minha comina^ao."

15. E eles suplicaram a vitoria
(3)

.

E mal-aventurado foi todo tirano

obstinado,

16. Adiante
(4)

dele, estara a

Geena, e ser-lhe-a dado de beber

agua putrefata,

17. Que ele sorvera aos goles e

quase nao conseguira tragar. E a

morte chegar-lhe-a de todos os

lados, e ele nao sera morto. E,

adiante dele, havera duro castigo.

18. 0 exemplo das obras dos

^

,

j.f > .5, - -x r - j ..f -: .-- .-- .-

( 1) Lhes: aos mensageiros.

(2) Vos: os mensageiros.

0) Quer dizer, os mensageiros suplicaram a vitoria sobre os idolatras.

(4) O adverb io arabe wara 1

encerra duas acepcoes opostas, con forme o contexlo, ou

seja, podeser traduzido por adiante ou atras.
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que rcncgam a scu Senhor e como
cinza, em que o vento sopra,

intensamente, em dia tempestuoso.

Nao tirarao proveito algum do que

lograram. Esse e o profundo

descaminho.

19* Nao viste que Allah criou os

ecus e a terra, com a verdade? Se

Ele quisessc, far-vos-ia ir c faria

vir novas criaturas.

20. E isso nao e penoso para

Allah.

21. E expor-se-ao
(U

,
lodos, a

Allah; entao, os fracos dirao aos

que se ensoberbeceram: 'Tor certo.

eramos vossos seguidores. Pois,

podeis valer-nos contra algo do

castigo de Allah?" Eles ( )

dirao:
4t

Se Allah nos houvesse guiado,
r

haver-vos-iamos guiado, E-nos

igual que nos aflijamos ou

pacientemos; nao ha, para nos,

fugida alguma."

22. E, quando for encerrada^ a

ordem, Sata dira: 'Tor certo, Allah

prometeu-vos a verdadeira promessa,

e eu vos promcti, mas vos falhei. E
eu nao tinha poder algum sobre

v6s> senao que vos convoquei, e me
atendestes. Entao, nao me censureis,

4>5C3\3^-313Jl£j$

< -* ^- ... ... p ^. ^ [i <r

1

" "
j f t

0) Ou seja, lodos os homens sairao de seus lumulos, para pre star contas a Deus.

(2) Eles: os sobcrbos.

(3) Ou seja: quando se cumprir a determina^ao de recompensar benfeitores c cast [gar

os malfeitores.
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c censurai-vos a vos mesmos. Nao
sou vosso Salvador nem vos sois

meus salvadores, Por certo, renego

que me houvesseis associado a

Allah, antes." Por certo, os injustos

terao doloroso castigo.

23. E far-se-a entrar os que

creem e fazem as boas obras em
Jardins, abaixo dos quais correm

os rios; nesses, serao etemos, com
a permissao de seu Senhor, Neles,

sua saudacao sera; "Salami", Paz!

24. Nao viste como Allah propoe

um exemplo? Uma palavra benigna

e como uma arvore benigna, cuja

raiz e firme e cujos ramos se al^am

ao ceu:

25. Ela concede seus frutos, em
cada tempo, com a permissao de seu

Senhor, E Allah propoe os exemplos

para os hornens, a fim de meditarem.

26. E o exemplo de uma palavra

maligna e como uma arvore maligna,

que e desenraizada da superficie da

terra: ela nao tern estabilidade,

27. Allah torna firmes os que

creem, com o firme dito, na vida

terrena e na Derradeira Vida. E
Allah descaminha os injustos. E
Allah faz o que quer.

28. Nao viste os que trocaram a

gra^a de Allah por ingratidao e

fizeram seu povo habitar a Morada

da Destruifao?

<* } J. Ll--'

OX
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29. A Geena, nela se queimarao.

E que execravel lugar dc

permanencia!

30. E fazem para Allah

semelhantes, para descaminhar os

homens de Seu caminho. Dize:

"Gozai! Por certo, vosso destino

sera o Fogo."

3 1 , Dize a Meus servos que creem

que cumprarn a orar^ao e despendam,

seereta ou manifestamente, daquilo

que lhes damos por sustcnto, antes

que chegue um dia, em que nao

havera ncm venda nem amizade,

32, Allah e Quern criou os ceus

e a terra e faz descer do ecu agua,

com que faz brotar dos frutos

sustcnto para vos. E submeteu-vos

o barco, para correr no mar, por

Sua ordem, e submeteu-vos os rios.

33* E submeteu-vos o sol e a

lua, constantes em seu percurso. E

submeteu-vos a noite e o dia.

34* E concedeu-vos de tudo que

Lhe pedistes. E, se contais as gracas

de Allah, nao podereis enumera-

tes. Por certo, o scr humano e

injusto, ingrato.

35* E Jembra-Ihes de quando

Abraao disse; "Senhor meu! Faze

esta cidade
(,) lugar de seguran^a, e

« r

0) Ou seja, a cidade de Makkah.
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faze-me, e a meus filhos, evitar

que adoremos os idolos;

36* "Senhor meu! Por certo, eles

descaminharam a muitos dos

homens. Entao, quem me segue,

por certo, c dos mcus
(l

\ E quem
me desobedece, por certo, Tu cs

Perdoador, Misericordiador.

37. "Senhor nosso! Por certo, eu

fiz habitar parte de minha

descendcncia
(2) em vale sem

searas, junto de Tua Casa Sagrada

Senhor nosso! - para que eles

cumpram a oracao. Entao, faze que

os cora^oes de parte dos homens

se precipitem, a eles, com fervor. E
da-lhcs dos frutos, por sustento, na

esperanca de serem agradecidos.

SS/'Senhor nosso! Por certo,

Tu sabes o que escondemos e o que

manifestamos. E nada se esconde

de Allah na terra nem no ceu +

39. "Louvor a Allah, Que me
dadivou, na velhice, com Ismael e

Isaque. Por certo, meu Senhor e 0
Ouvidor da suplica.

40. "Senhor meu! Faze-me

cumpridor da oracao e, tambem,
uma parte de minha descendencia.

Senhor nosso! E aceita minha

suplica!

s*- At <
) r '< .

-----

if . i it \' < rji'^

( 1) Ou seja, sera dos seguidores da reltgiao de AbraSo.

(~) Alusao a Ismael que, juntamcnte com sua mae Hagar, lbram deixados, por Abraao,

no vale de Makkah.
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41.
u
Senhor nosso! Perdoa-me e

a meus pais e aos crentes, um dia,

quando advier a conta."

42. E nao suponhas, Muham-
mad, que Allah esteja desatento ao

que os injustos fazem, Ele, apenas,

lhes concede prazo, ate um dia em
que as vistas sc estarrecerao.

43. Correndo, infrenes, de olhos

fitos a frentc, levantando as cabecas,

seus ol hares nao obedecerao a sua

vontadc, e seus corapoes estarao

vazios.

44. E admoesta os homens de

que, um dia, o castigo lhes chegara;

entao, os que foram injustos dirao:

"Senhor nosso! Coneede-nos

prazo, ate um termo proximo, nos

atenderemos Tua convocafSo e

seguiremos os Mensageiros." Dir-

se-lhes-a: "Nao jurastes, antes, que

jamais deixarieis a terra*
n
?

45.
LiE habitastes as vivendas

dos que foram injustos com si

mesmos, e tornou-se evidente, para

v6s
;
como fizemos com cles, e, para

vos, propomos os exemplos/"

46. E, com efeito, eles usam de

estratagemas, enquanto seus

estratagemas sao do conhecimento

de Allah, ainda que, com seus

? ^ ^ -Z

Ail
1 JL^Jjjr*^^ IjJ^ J^J

0) Istoc,
11

que jamais scricis ressuscitados"
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estratagemas, as montanhas deixem

de existir.

47. Entao, nao suponhas,

Muhammad, que Allah falte a

promessa a Seus Mensageiros. Por

certo, Allah e Todo-Poderoso,

Possuidor de vindita.

48. Urn dia, a terra sera trocada

por outra terra, e, tambcm, os ceus.

E expor-se-ao eles a Allah, O Unico,

0 Dominador

49. E veras os criminosos, nesse

dia, aos pares, atados a grilhoes,

50. Seus trajes serao dc alcatrao,

e o Fogo lhes cobrira as faces.

51. Para que Allah recompense

cada alma do que logrou. Por certo,

Allah e Destro no ajuste de contas.

52. Esta e uma Mensagem para

os homens, para que se guiem e,

com ela, sej am admoestados, c

para que saibam que Ele e Deus

Unico, e, tambem, para que os

dotados de discemimento meditem.

- .i ^
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SURATU AL-HIJR(1)

A SURA DE AL-HIJR

De Makkah - 99 versiculos.

Em nome de Allah, 0
Misericordioso, O Misericordiador.

1. AliL Lam, Ra(2
\ Esses sao os

versiculos do Livro e explicito

Alcorao.

2. E muitO'
3

' provavel que os

que renegaram a Fe almejem haver

sido moslimcs.

3* Deixa-os comer e gozar c

dcixa a esperan^a cntrete-los, pois
s

logo saberao
(4)

!

4, E nao aniquilamos cidade

alguma, sem que ela tivesse

prescricao determinada.

^0

1??. * ^

(') Al Hijr: esta paiavra eneerra vanas acepcocs: V) regaco; 2 U

) o que e proibido; ;

3 a) o juizo que impede alguem de cometer lolices; 4a) o vale entrc A] Madman e a

Si ria, que era habitad a pela tribo de Thamud. c eujas casas, escavadas nas pedras,

impediam o ataque das outras Iribos. A ideia de abrigo c protccao subjaz, de alguma

forma, nas qualro aeepcoes cuadas. Assim se denomina a sura, por vir mencionada

esta paiavra no versiculo 80 Scu tenia principal c realcar os caracteres dos

renegadores do I siSo c os motivos desta conduta. e, ao red or disso, a sura descreve

os conanos do Uni verso: os ceus e suas constelacoes, a terra eslendida, as

mon tanhas estabelecidas, os ventos poiinizadores , as nuvens e as aguas, a vida e a

morte, e a ressurrei^o para todo* os seres. Seguidamentc. retoma a historia de Adao

e Sata, bem como trcchos de outras historian, como as de Chu c aib
1
Salih, etc., comu

fllo de mostrar a benvaventuranca e a mal-aventuranca, segundo os alos humanos.

(2) CI II l n3.

0) O adverbio de tntensidade, muito, traduz a paiavra rubama, que, junto ao verbo,

Ihe confers, de acordo com o context o, o aspecto de maior ou mcnor ocorrencia da

acao que exprime. Nesle versiculo, vigoram as duas acepcoes, e optou-se, aquL

pda ac&o de mat or ocorrcnua, pois, quando os desc rentes, no Dia do Juizo. vircm

as recompensas dos que seguiram o Profeta, vao lamen tar. sobejamcntc, nao haver

sido mo slimes.

(4) C)u strja, no futuro, saberao de seu nefasto fim.
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5. Nenhuma comunidade antccipa

seu termo ncm o atrasa,

6. E eles
fl)

dizem:
iL6 tu, sobre

quern foi descido o Alcorao! Por

certo, es louco!

7. "Que nos facas vir os anjos
;

se es dos veridicos!"

8. Nao fazemos desccr os anjos

senao com a verdade, c, nesse caso,

nao haver ia, para eles
(2
\ dilacao.

9. Por certo, Nos fizemos descer

o Alcorao e, por certo, dele somos

Custodies.

10* E, com efeito, enviamos,

antes de ti, Mensageiros as seitas

dos antepassados.

11. E nao Ihes chegou Men-

sage iro algum, sem que dele

zombassem.

12. Assim, tambem. Nos o
(3)

introduzimos nos coracdes dos

criminosos.

13. Nelc nao creem. E, com
cfcito, passaram os procedimentos

dos antepassados.

14. E, se lhes abrissemos uma

^^^^^

3 j

ci^t&5c^^^j -^j

(H Eles: os idolatras de Makkah.

(2) Eles: idol citrus, que reccbiam o castigo, na vida terrena, pela refutacao dis

Verdade, mcsmo se os anjos dc seessem. Quamo a dilacao nao lha seria concedida

absolutamente.

0) O: o Alcorao. lsso sigmfka que, da mesma forma que Deus introduziu o Alcorao

no cora^ao dos ere rites, introduziu-o, tambem. no coracao dos descrenles, que dele

descreram,
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porta do ceu, e eles seguissem

ascendendo a da,

15. Em verdade, ainda, diriam:

"Apenas, nossas vistas turvam-sc;

alias, somos urn povo enfeiticadoF
5

16* E, com efeito, fizemos, no

ecu, constelacoes, e aformoseamo-

lo, para os olhadores.

17. E eustodiamo-lo, contra todo

demonio maldito.

18. Mas a quern tenta ouvir
(l

\

as ocultas, entao, uma evidcntc

bolide persegue-o .

19. E a terra, cstcndemo-la e,

nela, implantamos assentes mon-

tanhas e, nela, fizemos germinar de

toda cousa, no justo peso.

20. E, nela, fizemos meios de

subsistencia para vos e para

aqueles
(2)

?
aos quais nao estais

dando sustento,

21. E nao ha cousa alguma, sem
que estejam junto de nos scus

cofres, e nao a fazemos descer

A " iV- * I -".r^-
''--

0) Scgundo os cxcgcias, houve demonios, outrora, que: tcntaram, no ceu, escutar os

coloquios dos anjos, para se intcirarem dos mais reconditos segrcdos, references

aos eventos terrenes En I ret ant o, parte deles to i imped ida de faze-lo, por epoea do

nascimcnto de Jesus; e, oulra parte, por epoca do nascimentu de Muhammad, de

mancira que qualquer demonio que intentasse agir ass!m T apos Muhammad, seria

pcrscguido par ineandeseente e fugaz estrela.

(2) AlusSu aos fllhos, servos e empregados, que os senhores imaginam. de modo
erruneu, esiarem a seus encargos, exclusivamente, quando, na verdade, e Deus

quern deles euida, assim como cuida dos rebanhos e de lodos os animais e de tudo

quanto ha no Universe.
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senao na medida dcterminada*

22. E enviamos os ventos 1

fecuridames, c fazemos descer do

ceu agua, e damo-vo-la de beber; e

nao sois seus rctcntores,

23.E, por certo, damos a vida e

damos a morte; c Nos somos ()

Herdeiro^.

24. E, com efeito, sabemos dos

antecessors de vos e, com efeito.

sabemos dos sucessorcs*
2
\

25* E, por certo. teu Senhor os

reunira. Por certo, Ele e o Sabio,

Onisciente.

26. E, com efeito, criamos o ser

humano de argila sonorosa
(3)

3
de

barro moldavel.

27. E os jinns, criamo-los, antes,

do fogo do Samum*4>
.

28. E quando teu Senhor disse

aos anjos: "Por certo, estou criando

urn mortal de argila sonorosa, de

barro moldavel;

29. "E, quando o houver formado

e, nele, houver soprado algo de

(1) On scja, Dcus e Etcrno, e sobrevive a todos e a tudo. dos quais e o llerdeiro

Unico.

(2) Trata-se du conhccitricruo que Deus tern das criaturas, das pnmeiras, ex iste rites ao

tempo de Adao, ate as ultimas, que existirao no Dia do Juizo.

0) Referenda a sonoridade em i lida pclo barro seuo, quando tocado.

(
4

) Samum: venlo abrasador, que penetra os poms. A palavra tern a mesma rai/ de

massam, poros. A transericao simum existe em lingua ponuguesa, por influcncia

Jranecsa, a parti r do seculo XIX
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Meu espirito, entao, cai proster-

nados, diante dele."

30. Entao. todos os anjos

prostcrnaram-se, juntos.

31- Exceto IbtTs. Ele se recusou

estar com os que se prosternavam.

32. Allah disse; "6 IblTs! Por

que razao nao estas com os que se

prostemam?"

33. Disse: "Nao c admissivel

que me prosterne diante de um
mortal que criaste de argila

sonorosa, de barro moldavel,
11

34. Allah disse: "Entao, sai

dele
(1)

,
e, por certo, es maldito,

35. "E, por certo, a maldicao

sera sobrc ti
?
ate o Dia do Juizo."

36. Ele disse: "Senhor meu!

Entao, conccdc-me dilacao, ate um
dia, em que eles

(2)
serao

ressuscitados/'

37. Allah disse: "E, por certo, es

daqueles aos quais sera concedida

dilacao.

38. "Ate o dia do tempo

determinado/'

39. Ele disse: "Senhor meu!

Pelo mal a que me condenaste, em
verdade, aformosearei o erro, para

3 J^a^^kiij

J _ -J-

4>i^ ;£h5^ '^4^^^

0)Dele: do Paraisu. Cf VII 13 nl.

(2) Eks: oshomens. Cf VII 14 n2.
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eles, na terra, e fa-los-ci, a todos,

incorrer no mal,

40. "Exceto Teus servos

prediletos, entre eles.**

41. Allah dissc: "Esta e uma
senda reta, que Mc impende

observar.

42. "Por certo, sobre Mcus servos

nao teras poder algum, cxccto

sobre os que te seguircm, entre os

desviados.

43.
iLE

r
por certo, a Geena sera

seu lugar prometido, de todos.

44/"Ela tem sete portas. Cada

porta tcra deles uma parte

dcterminada."

45* Por certo, os piedosos estarao

entre jardins e fontes.

46. Dir-se-lhes-a: "Entrai neles

cm paz e em seguran^a,"

47. E tiraremos o que houver de

odio em seus peitos, sendo como
irmaos, em leitos, frente a frente.

48. Neles*
1

', nenhuma fadiga os

tocara, e. deles jamais os farao sair,

49. Informa Meus servos,

Muh ammad. de que sou 0
Perdoador, 0 IVlisericordiador

50. E de que Meu castigo e o

doloroso castigo.

*. : -'.-Vr. &

S3 u>^^^-^J>4^-ob

Neles: nos jardins.
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51. E informa-os dos hospcdes
(1)

de Abraao,

52. Quando cntraram junto dele

e disseram: "Salam!, Paz(2)
!

v
Disse

ele: 'Tor certo, estamos atemo-

rizados convosco."

53. Disseram; "Nao te atemorizes!

Por certo, alvissaramo-te um filho

sapiente."

54. Disse; "Alvissarais-me um
filho, enquanto a velhice ja me
tocou? Entao, o que me
alvissarais?"

55.Disseram: "Alvissaramo-tc a

verdade, Entao, nao sejas dos

desesperados."

56. Disse:
tL

E quern pode

desesperar-se da misericordia de seu

Senhor, senao os descaminhados?"

57. Disse ainda:
Lt

Qual e vosso

intuito, 6 Mensageiros de Allah?"

58. Disseram: "Por certo, fomos

enviados a um povo criminoso,

para aniquila-lo,

59.
t4

Exceto a familia de Lot.

Por certo, salva-la-emos, a todos,

60. "Exceto sua mulher Deter-

minamos que, por certo, ela sera

dos que ficarao para tras
{3) ."

J ~ _

:

U) Hospcdes: os, anjos, enviados a Abraao, para alvissara-lo do na&cimcrilo dc scu

filho Isaquc.

(2) Cf XI 69 n3,

Q)Cf. VII 83 nl.
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61. E, quando os Mensageiros

chegaram a familia de Lot,

62. Ele disse;
Lt

Por certo, sois

urn grupo desconhecido.'
1

63. Disscram: "Mas chegamos a

ti com o
(1)

que eles
(2)

contestant

64.
UE trouxemo-tc a verdade e,

por certo, somos veridicos.

65. "Entao, parte com tua familia,

na calada da noite, c segue suas

pegadas, e que nenhum de vos

retorne para tras. E ide para ondc

sois ordenados."

66. E inspiramo-lhe essa ordem:

que esses serao exterminados, ate o

ultimo deles, logo ao amanhecer.

67. E os habitantes da cidade

chegaram, exultantes
(3)

.

68.Ele
(4)

disse; "Por certo, esses

sao meus hospedes, Entao, nao me
desonreis.

69. "E temei a Allah e nao me
ignominieis."

70. Disseram: "Nao te coibimos

de hospedar quern quer que seja

dos mundos?"

j^io^jji*^

w 1^

r
.J ^ J

W

(')O; o castigo.

P) Eles: os criminosos.

(3) Sabedores de que, na casa de Lot, havia formo so s hospedes, os habitantes de

Sodoma chegaram ansiosos, com o proposito dc seduzi-los.

(
4

) Etc: Lot.
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71. Ele disse: "Estas sao minhas

filhas
(1

\ se quereis faze-lo."

72. Por tua vida, Muhammad!
Por certo, clcs estavam em sua

embriaguez. caminhando as ccgas,

73. Entao, o Grito
(2) apanhou-

os, ao nascer do soL

74* E revolvemo~las t3) de cima

para baixo, e fizemos chovcr sobre

eles pedras de sijjil
(4
\

75. Por certo, ha nisso sinais

para os observantes.

76. E
?
por certo, das (5) estavam

em um caminho, que ainda

permanece,

77. Por certo, ha nisso um sinal

para os crentes.

78. E, por certo, os habitantes

de Al-'Aykah
tG)

eram injustos.

79. Entao, vingamo-Nos deles.

E, por certo, ambas^ estao em
evidenle caminho,

jLilbbjja*^ life£ lJ^GC$3

(OCf. XI 78 n2.

(^)Cf XI 67 nl.

(3) Revolvemo-las: as cidades do profcta Lot, ou seja, Sodoma e Gumorra.

(4) Sijjil: pedras de barro co/idos no fogo da Geena. Cf XI 82.

(5) Elas: as cidades do povo de Lot, que pcrmaneciam, ainda, ao tempo de

Muhammad, de- mado que seus contemporaries podiam ve-las, quando a caminho

de Makkah para a Siria.

(6) a I

%

Aikah: deMgnaeao dada a arvores de portc gigantcsco, ou ao bosque em quo

cEas se encontravam. 0 povo. a que alude o vcrsiculo, e o do proleta Chu c
aib,

residente nas vizinhancas deste bosque.

(7) Ambas: as duas cidades: do povo dc l ot c do povo de Chu c
aib.
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80. E, com efeito, os compan-

heiros de Al-Hijr
(l)

dcsmcntiram

aos Mensageiros,

81. E concedemo-Ihes Nossos

sinais, e eles lhes estavam dando dc

ombros;

82 • E escavavarru em seguranca,

casas nas montanhas.

83, Entao, o Grito apanhou-os,

logo ao amanhecer

84, E dc nada lhes valeu o que

logravam.

85. E nao criamos os ceus e a

terra e o que ha entre ambos, senao

com a verdade. E, por certo, a

Hora esta prcstes a chegar. Entao,

tolera os adversarios com bela

tolerancia.

86. Por certo, teu Senhor e O
Criador, O Onisciente.

87, E, com cfcito, concedemo-te

sete
{2)

versiculos dos reiterativos e

o rnagnifico Alcorao.

88. Nao estendas teus olhW
para aquilo que fizcmos gozar

alguns casais entre elcs
(4)

. E nao te

entristecas por eles. E baixa tua

9 -^.-v

1— "Air- r^^ifr^K--

0) Conforme nl desta sura.

(
2

) Referenda a al Fat ihah, a primeira sura alcoranica, composta de scte versteulos, e

repetida van as vc/es nas orafoes dos moslimcs.

(3) Ou seja, "nao ambicioncs os bens dos idolatras".

(4) Entre eles; entre os idolatras e os paglos.
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asa
(1)

aos creates,

89. li dize: 'Tor certo, sou o

evidente admoestador' do castigo,

90. Como o que fizemos descer

sobre os que dividiram
(2)

o Livro,

91. Que fizeram o Alcorao em
fragmentos,

92. Entao, Muhammad, por leu

Senhor! Interroga- 1os-emos , a todos,

93. Accrca do que faziam,

94. Proclama, entao, aquilo para

o qual es ordcnado e da dc" ombros

aos idolatras.

95. Por certo, Nos bastamo-te

contra os zombadores,

96. Que fazem, junto de Allah,

outro deus, Entao eles logo saberao.

97. E
y
em verdade, sabemos que

teu peito se constrange com o que

dizem,

98. Entao, glorifica, com Iouvor,

a teu Senhor e se dos que se

prostcmam.

99. F adora teu Senhor, ate

ehegar-te a certeza*
3
^

^ 0^*>-' j^S^i ^Lh_ff

(1) Baitar suas asas aos crentes: "pro lege- os, com huTnildade e ternura".

(2) Alusao aos judcus e cristaos, que dividiram o Alcorao, conforms scus eaprichos,

asseverando que parte do Uvro era verdadcira. pois coincidia com as Kscrituras, e

parte era falsa, j a que estava em desacordo com clas

0) Segundo os exegetas, Certeza refere-se a JVlorte, pois dela nao se pode duvidar



16. Suratu An-Nahl Parte 14 419

SURATU AN-NAHLU)

A SURA DAS ABELHAS

De Makkah - 128 versiculos.

Em nome de Allah O
Misericordios o, () Misericordiador.

L A ordem de Allah ha de

chegar^: entao, nao a apresseis,

Glorifieado e Sublimado seja Ele,

acima do que idolatram.

2. Elc faz descer os anjos sobre

quern quer, entre Seus servos, com
a revelacao de Sua ordem:

''Admoestai os homens de que nao

existe deus senao Eu. Entao,

temei-Me."

3. Ele criou os ceus e a terra,

com a vcrdade. Sublimado seja Ele

acima do que idolatram!

4. Ele criou o ser humano de

gota seminal; ei-lo
C3

\ entao,

0 ) An-Nahh e a forma plural nahlah, que define os insctos himcnoptcros socials,

produtores do mel. O titulo desta sura provem da men^ao deste inseto no versiculo

68 c, comu todos as suras revelad as em Makkah, ela trata dos assuntos basicos do

Islao, tais como a unicidadc de Deus, a RcvclacSo, n envio dos profetas com a

Mctisagcm divina. Rsla sura trata, ainda, de asiiuntos, como: o elo que une a religiao

do Patriarca Abraao com a do Profeta Muhammad: as pretenses pag3s acerca do

que c licito; a cmigracao pcla eausa de Deus: a ordem divina a respeito da pratica da

justica, da candade e do cumprimento do pacto. O pano de fundo destcs assuntos e

o Universo inteiro: os ceus e a terra, as aguas e as plantas, o dia c a noile, o sol a lua,

as estrelas, cm smtcsc, a vida tcrrcna e a elerna com suas respect iv as caractensticas

(2) Os idolatras de Makkah exigiam do Profcta o aprcssamcnto do casligo da vida

terrena ou etcma E, cm nao ocorrendo o advento deste, aumentavam o escarnio

contra Muhammad, irisinuando que o Pro J eta. apenas, prelendia amedronta-los

com fatos sem base real, O versiculo confirma, entao, a inevitahilidadc da Ordem
de Deus

(3) Lo: o humem que, apesar de oriundo de insignificante gota seminal, poe em
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adversario dcclarado.

5, E os rebanhos, Ele os criou,

Neles, tendes calor
(,)

e proveitos, e

deles comeis,

6, E tendes neles beleza, quando,

ao anoitecer, os fazeis voltar aos

apriscos, e
?
quando, ao amanhecer,

os levais para pascer,

7, E eles carrcgam vossas cargas

para um territorio, a que nao

chegarieis senao com a dificuldade

das almas. Por certo, vosso Senhor

e Compassivo, Miscricordiador.

8, E criou os cavalos e as mulas

e os asnos, para os caval gardes e

para os terdes como ornamento. E

Ele cria o que nao sabeis
(2)

.

9- E a Allah impende indicar a

dire^ao reta do caminho, e neste

ha-os com desvio. E, se Ele quisesse,

guiar-vos-ia
?
a todos vos

(3
-

.

10* Ele c Quern vos faz descer

do ceu agua. Dela bebeis e del a

brota vegeta^o, em que fazeis

pascer vossos rebanhos.

'^jfe^=rj

E _

jij

duvida o podcr eriador de Dcus. Aqui, ha alusao a X'bai Ibn Khalaf. que se

apresentara ao Profeta, com ossos humanos putrefatos, inquirindo-o da

possibilidade dc Dcus faze- 1o rcssuscitar naquele instants. O versiculo rcspondc,

pois. a todoa quangos nao ereem no poder de Dens de ressuscitar os mortos

0 ) O calor propiciado pelas vestes feitas de sua pele e pelo.

(2) Crcem algutis exegctas haver, aqui. alusao as invencoes criadas, modemamente.

pelo homcm, tais como os variados meios de transporte: os veiculos automotores,

aviOes, tretis, etc.

(3) Ou seja, Deus conferiu ao homcm o livrc arbitrio. que Ihe pcrmite es colher o

caminho que Ihc aprouvcr.
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11. Com ela, Ele vos faz

germinar as searas e as oliveiras e

as tamareiras e as videiras e toda

especie de frutos. Por certo, ha

nisso um sinal para urn povo que

reflete.

12. E submete-vos a noitc c o

dia, e o sol e a lua. E as estrclas

estao submetidas, por Sua ordcm,

Por ccrto, ha nisso sinais para um
povo que razoa.

13. E submete-vos o que Ele

vos fez ex i stir, na terra, cujas cores

sao variadas, Por certo, ha nisso

um sinal para um povo que medita.

14. E Ele e Quern vos submete o

mar, para dele comerdes came

tenia, e dele extrairdes adomos,

que usais, E tu ves o barco

sulcando-o, e, tudo isso, para que

busqueis algo de seu favor, e para

serdes agradecidos.

15. E Ele implantou na terra

assentes montanhas, para que ela

se nao abale convosco, e tambem
rios e caminhos, para vos guiardes,

16. E pontos de referenda, E,

com as estrelas, eles, os homens,

se guiam.

17. Quern cria seria como quern

nao cria? Entao, nao meditais?

18. E, se contais as gracas de

Allah, nao podereis enumera-las.

-r



16. Sflratu An-Nahl Parte 14 422

Por certo, Allah e Perdoador,

Misericordiador,

19. E Allah sabe o que ocultais

e o que manifestais.

20. E os que eles invocam, alem

de Allah, nada criam, enquanto

eles mesmos sao criados.

21. Sao mortos, nao vivos, E
nao percebem (1)

quando serao

ressuscitados,

r

22. Vosso Deus e Deus Unico,

Entao, os que nao creem na

Derradeira Vida, seus coracoes sao

negadores da unicidade de Deus,

e eles sao soberbos,

23. E inconteste que Allah sabe o

que eles ocultam e o que manifestam.

Por certo, Ele nao ama os soberbos,

24. E, quando se Ihes diz; "0 que

vosso Senhor fez descer?", dizem:

"As fabulas dos antepassados."

25. Que eles carreguem seus

fardos inteiros, no Dia da

Rcssurreicao, e parte dos fardos dos

que eles descaminham, sem ciencia.

Ora, que vil o que eles carregarao!

26. Com efeito, aqueles, antes

deles, usaram de estratagemas, e

Allah chegou a sua edificaeao
(2)

?

(0 Referenda aos idolos de pedra, ou de qualquer outro material inerte, inanimado:

ineapazes, nauiralmente, de perceber o que quer que seja,

(2) Edifica^ao: a torre construida por Nimrod - o fabuloso rci caldaico, de que falam
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pelos alicerces. Entao, o teto ruiu

sobre eles, e o castigo chegou-lhes

per ondc nao perceberam.

27* Em seguida, no Dia da

Ressurrei^ao, Ele os ignominiara e

dira: "Onde estao Mcus parceiros,

pelos quais discordastes?" Aqueles,

aos quais fora conccdida a ciencia,

dirao:
u
Por certo, hoje, a ignominia

e mal serao sobre os renegadores

da Fe,

28.
bl

Aqueles, cujas almas os

anjos levam, enquanto injustos com
si mesmos/' Entao, eles render-se-

ao, dizendo: "Nao faziamos nada

de mal
1?

. Dirao os anjos: "Sim!

Por certo, Allah e Onisciente do

que fazieis,

29, ''Entao, entrai pelas portas

da Gccna, Nela, sereis eternos. E

que execravel, cm verdade, a

moradia dos assoberbados!"

3(LE dir-sc-a aos que foram

piedosos:
4tO que fez descer vosso

Scnhor?" Dirao:
uUm bem." Ha,

para os que benvfazem, nesta vida

terrena, algo de bom. Mas, em
verdade, a morada da Derradeira

Vida e melhor. E, que excelente a

morada dos piedosos!

31. Os Jardins do Eden, em que

5^

as Cscrituras e as (radioes arab^s « persas - por mcio da qual prciendia Lorn hater

os habitantes do ecu, e a quul Deus determinou fusse deslruida.
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entrarao, abaixo dos quais correm

os rios. Ncsscs, tcrao o que

quiscrcm. Assim, Allah recompensa

os piedosos,

32. Aqucles
(n

,
cujas almas os

anjos levam, cnquanto benignos,

dizendo:
uQuc a paz seja sobre

vos! Entrai no Paraiso, pelo que

fazieis."

33. Nao esperam eles*
2

* senao
j

que os anjos Ihes cheguem, ou que

chegue a ordem de teu Senhor?

Assim, agiram os que foram antes

deles, E nao foi Allah injusto com
eles, mas eles foram injustos com
si mesmos.

34. Entao, as mas obras que

fizeram alcancaram-nos, e aquilo

de que zombavam envolveu-os.

35. E os que idolatram dizem:
u
Se Allah quisesse, nada

idolatrariamos, alem dEle, nem nos

nem nossos pais, e nada nos

proibiriamos, alem do que Ele

proibiir" Assim, agiram os que

foram antes deles. Entao, nao

impende aos Mensageiros senao

evidente transmissao da Mensagem?

36. E, com efeito, enviamos a

cada comunidade um Mcnsageiro,

para dizer: "Adorai a Allah e I

^0 ^ *-j**

E- i. 4

* .5

U ) Aqueles: os bom aventurados, isto c. os mensagcirus. profetas e os crentes.

(2)
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evital At-Taghut
(l)

/' Entao, dcntrc

eles, houvc aquele a quern Allah

guiou, mas, dentre eles, houve aquele

ao qual se deveu o descaminho.

Caminhai, pois, na terra, e olhai

como foi o fira dos desmentidores!

37. Se eslas zeloso dc guia-los,

por certo, Allah nao guia a quem
Ele descaminha. E elcs nao tern

socorrcdorcs.

38* E clcs juram, por Allah, com
seus mais solenes juramentos, que

"Allah nao ressuscitara a quem
morre." Sim! E promessa que,

deveras, Lhe impende, Mas a

maioria dos homens nao sabe.

39. Ressuscita-lo-a, para tornar

evidente, para eles, o de que

discrepavam e para saberem os que

renegaram a Fe que cram mentirosos,

40. Nosso dito, para uma cousa,

quando a desej amos, e, apenas,

dizer-lhe:
4t

Se
1?

,
entao, e,

41. E aos
(2)

que, por Allah,

emigraram, depois tie haverem

sofrido injustice em verdade,

dispo-los-emos, na vida terrena,

com be la dadiva. E, certamente, o

premio da Derradeira Vida e

maior. Se soubessem!

J' k*# **

^ —

J -- -E -V. J! " ^

U^i-y ailjWj^i jOK

(OCf. [I 256 n2

(2 ) Aos: o Profeta e seus companheiros. que emigram de Makkah - uns para a Etiop

i

li.

outros para, A I MadTnah - apos haverem sofrido grandes injustices por parte dos

Quriu'ch.
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42. Sao os que pacientam, e em
seu Scnhor confiam.

43. E nao enviamos, antes de ti,

Muhammad, senao homens c '\ aos

quais fizemos revela^oes. Entao,

perguntai-o aos sapios da

Mensagem(2)
, sc nao sabeis.

44. Enviamo-los com as

cvidcncias c os Salmos, E fizemos

descer, para ti, a Mensagem, a fim

de tornares evidente, para os

homens, o que foi descido para

clcs, e a fim dc reflctircm,

45. Entao, sera que os*
3)

que

usaram de maus estratagemas estao

seguros dc que Allah nao fara a

terra engoli-los
f

ou de que o

castigo lhes nao chegara por onde 1

nao percebam?

46. Ou de que Ele os nao

apanhara cm sua prosperidade. entao

nao possam escapar?

47. Ou de que Ele os nao

apanhara, paulatinamente, com
gradual ruina? Entao, por certo,

vosso Senhor e Compassivo,

Misericordiador.

48. E nao viram eles que a

sombra de todas as cousas que

0) Ou se i a, nao foram enviados anjos. camo exigiam os idolatras de Makkah
(2) Mensagen. a Tora e o Evangelho.

(3) Alusao aos Quraich idolatras que se reuniram em Dar Al-Nadwah, para deliberarem

sobre urn meio de se livrarem do Profeta, quer o apristonando, matandn-o ou o

cxpulsando Cf. VIU 30.
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Allah criou se ihes alonga, a direita

e a esquerda, prostemando-se diante

de Allah, humildcmcntc?

49. E, diante de Allah, prosterna-

se o que hi nos ceus e o que ha na

terra de ser animal, e tambem os

anjos, e eles nao se ensoberbecem.

50, Eles temem seu Senhor,

acima deles, e fazem o que Ihes e

ordcnado,

51.1: Allah dissc: "Nao tomeis,

em adora^ao, a dois deuses.

Apenas Ele e Deus Unico, e a

Mim, entao, venerai-Mc
"

52. E dEle e o que ha nos ceus e

na terra, e dEle e a devofao perpetua,

Entao, temeis a outro que Allah?

53. E toda graca, que esta

convosco, vem de Allah. Em
seguida, quando o infortunio vos

toca, e a Ele que dirigis o rogo.

54. Em seguida, quando Ele vos

remove o infortunio, eis um grupo.

de vos, que associa idolos a seu

Senhor,

55. Para rcncgar o que Ihes

concedemos, Gozai
?

pois! Eogo,

sabereis!

56. E eles destinam aos
(1) que

nada sabem uma por^ao do que

Ihes damos por sustento. Por Allah!

S3 -Jjh'i

©fj_v>:

1 <\<\ f*-i:J* \\ ^t 1

0) Ou seja, aos [dolus.
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Sereis interrogados, certamente,

acerca do que forjaveis!

57. E atribuem as filhas
( ^ a

Allah — Glorificado seja! - e, a eles

mesrnos, o
(2

^ que Ihes apetece.

58* E, quando a urn deles se lhe

alvissara o nascimento dc uma
filha, torna-se-lhe a face enegreeida,

enquanlo fica angusiiado.

59. Esconde-se do povo, por

causa do mal que se lhe alvissarou,

Rete-lo^-a, com humilhagao, ou

soterra-lo-a no po? Qra, que vil o

que julgam!

60. Aos que nao creem na

Derradeira Vida, cabe o pior

qualificativo, enquanto a Allah, o

altissimo qualificativo. F Ele e O
Todo-Poderoso. 0 Sabio.

61. E, se Allah culpasse os

homens por sua injuslifa, nao

deixaria sobre ela
(4)

ser animal

algum; mas concede-lhes prazo, ate

urn termo designado. Entao, quando

chegar seu termo, nao podcrao

retarda-lo, uma hora sequcr, ncm
adianta-lo.

62. E eles atribuem a Allah o (5J

3V

0^

frCU'ji

0) Crenca arabe paga de que os anjos sSo do sexo feminino c sao as filhas dc Dltus.

(2 ) O: os filhos varocs.

0) Lo: u mat representado pelo nascimento de uma filha.

(4) Ela a terra.

(5) O: aquilo, as tilhas mulhcrcs.
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que odeiam, E suas Hnguas alegam

a mentira, quando dizem que terao

a mais bela recompensa, R inconteste

que terao o Fogo e que a este serao

conduzidos, antes de todos.

63. Por Allah! Com efcito,

enviamos Mensageiros a comuni-

dades, antes de ti. Entao, Sata

aformoseou-lhes as obras, e ele e,

hoje, scu aliado, nesta vida, E eles

terao doloroso cast
i
go, na outra,

64. E nao fizemos descer, sobre

ti, o Livro senao para tomares

evidente, para eles, o de que

discrepant e para ser ele orienla^ao e

m isencordia para um provo que ere.

65. E Allah faz descer do ceu

agua; e, com ela, vivifica a terra,

depois de morta. For certo, ha nisso

um sinal para um povo que ouve.

66* E, por ccrto, ha nos rcbanhos,

lifao para vos, Damo-vos de beber,

do que ha em seus ventres -entre

fezes e sangue- leite puro, suave

para quern o bebe.

67. E dos frutos das tamareiras e

das videiras, deles tomais vinho
(l)

e belo sustento
(2)

. Por certo, ha

f-

-\\> r-V^ T^lf-*

oj-G^ U±s>i

0) Vinho traduz o tcrmo arabe sakar, que significa: 1) a bebida alcoolica; 2) o

vinagre; 3) a bebida nSo cspiriluosa A ultima acepcao condiz mais com esle

versiculo, uma vcz que o Is]So proibe. taxativamenle. a ingeslao de bebida

alcoolica. Entretanto, se esie versiculo se rel^re ao primeiro senlido, deve haver

sido revelado em Makkah. anles dessa proibi^ao, ocorrida em Al MadTnah.

f^) Ou seja tamara e uvas secas.
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nisso um sinal para urn povo que

razoa,

68. E teu Senhor inspirou as

abelhas: 'Tomai casas. nas

montanhas e nas arvorcs e no que

eles
(1

- erigem.

69.
4

'Em scguida, comei de todos

os frutos. E idc, docilmente, pelos

caminhos de vosso Senhor/' De

seu ventre sai um licor: variadas

sao suas cores; nele, ha cura para

os homens. Por ccrto, ha nisso um
sinal para um povo que reflete.

70. E Allah criou-vos; em
seguida, levar-vos-a a alma. E ha,

dentre vos, quern seja levado a

mais provecta idadc
;

para nada

mais saber, apos haver lido

ciencia. Por certo, Allah e

Onisciente, Onipotente.

71. E Allah preferiu alguns de

vos a outros, na reparti^ao do

sustento. Entao, os que sao

preferidos nao estao partilhando

sen sustcnto com seus escravos
(2)

,

e nele, seriam iguais. Entao, ncgam

eles a gra^a dc Allah?

72. E Allah vos fez mulheres de

vos mesmos e vos fez, de vossas

mulheres, filhos e netos* e deu-vos

sJJ

0 ) Eles: os homens.
(2) No Alcorao, a frase metaforica; "O que suas destras oossuerrT traduz o vocabulo

"cs era vos".
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por sustento das cousas benignas,

Entao, creem eles na falsidade c

renegam a graca de Allah?

73. E clcs adoram, alcm dc

Allah, o que nao possui, para eles,

sustento algum, nem dos ceus nem
da terra, e nada podem,

74. Entao, nao engendreis

semelhantcs a Allah, Por certo,

Allah sabe, enquanto vos nao sabeis,

75. Allah propoe um exemplo:

um cscravo subaltcrno, que nada

pode, e um homem a quern damos
por sustento um belo sustento de

Nossa parte, e, dele, despende,

secreta e declaradamente. Igua ! ar-

se-ao? Louvor a Allah! Mas a

maioria deles nao sabe.

76. E Allah propoe um exemplo:

dois homens, um deles mudo, que

nada pode, e e fardo para seu amo;

aonde quer que este o envie, dai

nao chegara com bem algum.

Igualar-sc-a ele a quern ordena a

just19a e esta em senda reta?

77. E de Allah 6 o Invisrvel dos

ceus e da terra. E a ordem acerea

da Hora nao sera senao como 0

piscar de olhos, ou mais rapido,

ainda Por certo, Allah, sobre

todas as cousas, e Onipotente.

78. E Allah vos faz sair do

ventre de vossas maes, enquanto

nada sabeis. E vos faz o ouvido e

r
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as vistas e os cora^oes, para serdes

agradecidos,

79. Nao viram eles
(n

os passaros

submetidos, no espa^o do ceu,

onde nada os sustem scnao Allah?

Por certo, ha nisso sinais para um
povo que ere.

80. E Allah vos faz, de vossas

casas, lugar dc repouso, e vos faz,

das peles dos rebanhos, casas, que

achais leves, em vosso dia de viagem

e em vosso dia de acampamento, E
de sua la e de seu pelo e de sua

crina, tendes guami^oes c proveito,

ate certo tempo.

81. E Allah vos faz sombras do

que criou. E vos faz abrigos, das

montanhas, E vos faz vestes que vos

guardam do calor e vestes que vos

guardam, em vossas guerras. Assim,

Allah completa Sua grapa, para

convosco, para vos islam izardes.

82. E, se voltam as costas, apenas,

impender-te-a, Muhammad, a

evidente transmissao da Mensagem

83. Eles reconhecem a grapa de

Allah; em seguida, negam-na. E a

maioria deles 6 renegadora da Fe.

84. E lembra-lhes de que, um
dia, faremos surgir uma
testemunha^

2
\ de cada eomunidade.

aw"

.A, >

U) Eles: todos homens
(2) Qu seja, no Dia da Ressurrei^ao, os prnfelas

de sua renega^ao.

enviados as na^fies, scrao testemunhas
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Em seguida, nao sera permitida a

escusa aos que rencgaram a f e, c eles

nao serao solicitados a se dcsculpar.

85. E, quando os que foTam

injustos virem o castigo
5
este nao

se aliviara, para eles, nem se lhes

concedera dilacao.

86. E, quando os idolatras virem

seus idolos, dirao: "Senhor nosso!

Esses sao nossos idolos. que

invocamos, alem de Ti," Entao, os

idolos enderecar-lhes-ao o dito:

'Tor certo, sois mentirosos
"

87. E, nesse dia, eles render-se-

ao a Allah. E sumira, para longe

deles, o que forjavam.

88* Aos que renegam a Fe c

afastam os homens do caminho de

Allah, Nos acrescentar-lhes-emos

castigo sobre castigo, pela corrupeao

que cometiam.

89. E urn dia, faremos surgir, de

cada comunidade, uma testemunha

dela mesma
r

e te traremos por

testemunha contra cstes
tn

. E

fizemos descer sobre ti o Livro
,

como elucidacao de todas as

cousas, e orientacao e misericordia

e alvissaras para os moslimes.

[AtJ i'!

( 1 ) Destes: os idolatras arabcs que recusaram a

(2) O Livro: o Alcor&o

religiao nova.
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90. Por certo, Allah ordena a

justica e a benevoleneia e a

liberal idade para com os parentes, e

coibe a obscenidade e o reprovavel

e a transgressao, Ele vos exorta,

para meditardes.

91. E sede fieis ao pacto de

Allah, quando ja o pactuastes, e

nao desfacais os juramentos, apos

haverem sido firmados, uma vez

que, com efeito, fizestes a Allah

vosso Fiador. Por certo, Allah sabe

o que fazeis,

92. E nao sejais como aquela^*

que desfazia, em filamento, sua

fiacao, apos retorcida firmcmcntc,

tomando vossos juramentos por

engodo, cntre vos, por ser uma
comunidade mais crescida que

outra comunidade. Apenas, Allah

poe-vos a prova, com isso; c isso,

para que, no Dia da Ressurreicao,

Ele torne evidente, para \6s, o de

que discrepaveis.

93. E, se Allah quisesse. far-vos-

ia uma unica comunidade, mas Ele

descaminha a quern quer, e guia a

qucm quer. E, em vcrdadc, sereis

interrogados acerca do que fazieis.

94. E nao tome is vossos

juramentos por engodo, entre vos.

(
]
) Alusiio a uma luta mulhcr, dc Makkah, que paxsava o dia flandu. para

;
no Jinal

dele, desfazer ludo que fiztTa. O versfculu coleja esta alitude com o perjurio. que

desfaz em nada urn solido juramento.
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pois
?

tropecaria o pe apos haver

side firme(

\ c experimentarieis o

mal, por haverdes afastado os

homens do caminho de Allah, e

tericis formidavel castigo.

95. E nao vendais o pacto de

Allah por infimo pre^o. Por certo,

o que ha junto de Allah vos e

melhor. Se soubesseis!

96,0 que ha junto de vos se

exaure, mas o que ha junto de

Allah e permanente. E, em
verdade, recompensaremos os que

pacientaram com premio melhor

que aquilo que faziam,

97. A quern faz o bem, seja

varao ou varoa, enquanto crente,

certamente. fa-lo-emos viver vida

benigna. E N6s rccompensa-los-

emos com premio melhor que

aquilo que faziam.

98, E, quando leres o Alcorao,

suplica a prote£ao
{2)

de Allah

contra o maldito Sata\

99. Por certo, ele nao lem poder

sobre os que creem e eonfiam em
seu Senhor.

100, Seu poder esta, apenas,

sobre os que a ele se aliam e que,

p-j**k ,y+*~f c&j^31-cit*j '

;« J l !

i,
***

0 ) Gu seja. depois de os pes haverem seguido, firmemente, o caminho reto do Islao.

(2) O crenle, antes de ler ou recitar o Alcorao, e a fim de que Deus possa protege- to

contra o mal de Sat a, deve dizer a seguinte frasc: "A cuzu bitlahi min ach-ehaitani

ar-rajim" (Busco refugio em Deus contra o maldito Sata)
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4 J.

por sua causa, sao idolatras.

101- E, quando trocamos um
versiculo por outro versiculo - e

Allah e bem Sabedor do que faz

descer - eles
(l)

dizem:
4Tu es,

apenas um forjador^V
1 Nao . Mas

a maioria deles nao sabe,

102*Dize: "0 Espinto Sagrado(3)

fe-lo
(4)

descer, de teu Senhor, com
a verdade, para tornar firmes os

que creem e para scr oricnta^ao e

alvtssaras para os moslimes.

103. E, com cfeito, sabemos que

eles dizem: "Apenas, um ser

humano^ ensina-o." Ora, a lingua

daquele
(6
\ a que aludem, e foranea,

e este
c J

e de lingua arabe, clara.

104. Por certo, aos que nao

creem nos sinais de Allah, Allah

nao os guiara, e terao doloroso

castigo.

105. Apenas forjam mentiras os

que nao creem nos sinais de Allah,

e esses sao os mentirosos.

( 1 ) Eles: os idolatras.

(2) Alusao as acusages feitas pclos idolatras eonlra o Profeta, insinuando que este

modiflcava e fatsifkava o Livro, segundo suas intercedes.

0) O Espinto Sagrado: o anjo Gabriel, com quern desceu a reveiaeao do Livro.

W O: o Alcorao

( 5 ) Alusao a um servo instrmdo, de nome Yac
lch, que, havendo abracado o Islao,

passou a re ci tar o Aieor&o, eontinuamente Dizem que o Profeta sempre o ouvia,

quando por ele passava. (At Zamakhcharl, vol 1 1, p 429. Cairo, 1938).

(6) Daquele: do servo instruido.

(') Este: o Alcorta

10. ^
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106. Qucm rcncga a Allah, apos

haver crido, sera abominoso.

exceto quem for compelido a isto,

enquanto seu coracao estiver firme

na Fe. Mas quem dilata o pcito

para a renegacao da Fe. sobre eles

sera uma ira dc Allah, e terao

formidavel castigo.

107. Isso, por que eles amam
mais a vida terrena que a Derradeira

Vida. E Allah nao guia o povo

renegador da Fe,

108. Esses sao aqueles cujos

corafoes e ouvido e vistas Allah

selou. E esses sao os desatentos,

109. E inconteste que eles, na

Derradeira Vida, serao os per-

dedores.

110. E, por ccrto, teu Senhor

sera, para com os que emigraram,

apos havercm sido provados - em
seguida, lutaram e pacientaram -

por certo, depois disso, teu Senhor

sera Perdoador, Misericordiador.

111. Lembra-lhes de que, urn

dia, cada alma chegara para

discutir acerca de si mesma. e cada

alma sera compensada com o que

fez. E eles nao sofrcrao injustica,

112. E Allah propoe urn

exemplo: uma cidade
(

\ estava em

a

**
t -•- T > A % ^ -

U) Alusao yos habitants pag&os da cidadc dc Makkah
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seguran^a, tranquila; a ela chegava,

fartamente, seu sustento, de todos

os lados. Depois, renegou as

gramas de Allah. Entao. Allah fc-la

experimentar a violencia da fome e

do medo, pelo que faziam.

113. E, com efeito, um
Mensageiro chegou-lhes

1
vindo

deles, mas desmentiram-no, Entao,

o castigo apanhou-os enquanto

injustos,

114. Comei, entao, do que Allah

vos deu por sustento, enquanto

Hcito e benigno. E agradecei a

gra^a de Allah, se so a Ele adorais,

ITS, Ele vos proibiu, apenas, o

animal encontrado morto
(1)

, e o

sangue, e a carne de porco, e o que

e imulado com a invoca^ao de

outro nome que Allah, E quern e

impelido a alimentar-se disso, nao

sendo transgressor nem agressor* \

por ccrto, Allah e Pcrdoador,

Misericordiador.

116. E nao digais, por alega^ao

mentirosa de vossas linguas: "Isto e

hcito e isto e ihcito", para forjardcs

a mentira acerea de Allah. Por

certo, os que forjam a mentira

acerca de Allah nao sao bem-

avcnturados.

0^

f 4 J H"'

(
1
) Cf II 173 n3.

(2) Cf II 173 p.45 nl
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117. Tern gozo infimo, mas terao

doloroso castigo.

118. E, aos que praticam o

judaismo, proibimos o que te

narramos, antes*
]

\ e nao fomos

injustos com eles, mas eles foram

injustos com si mesmos.

119. E, certamcnte, teu Senhor,

para com os que fazem o mal, por

ignorancia, e, logo, voltam-se

arrependidos e emendam-se
?

por

ccrto, depois disso, teu Senhor e

Perdoador
:
Miscricordiador

120. Por certo, Abraao era

procer, devoto a Allah, monoteista

sincero, e nao era dos idolatras.

121. Agradecido a Suas gracas,

Ele o elegcu e o guiou a uma senda

reta.

122. E concedemo-lhe, na vida

terrena, boa dadiva, e, por certo, na

Derradeira Vida, sera dos integros.

123. Em seguida. revel amo-te.

Muhammad: ' Segue a crenea de

Abraao, monoteista sincero. E ele

nao era dos idolatras."

124*0 sabado foi prescrito,

apenas, aos que dele discreparam,

E, por certo, teu Senhor julgara,

entre elcs, no Dia da Ressurreicao,

naquilo de que discrepavam.

( ^ ) Alusao ao que foi mendonado na sura VI 146,
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125* Convoca ao caminho dc

teu Senhor. com a sabedoria e a

bela exorta^ao, e discute com eles,

da melhor maneira. For certo,

Allah e bem Sabedor de quern se

descaminha de Seu caminho e Fie e

bem Sabedor dos que sao guiados.

126. E, se punis o inimigo,

puni-o de igual modo, com que

fostes punidos
{l)

. E, em verdade, se

pacientais, isso e melhor para os

perseverantes.

127. E pacienta, e tua paciencia

nao e senao com a aiuda de Allah.

E nao te enlriste^as por eles , e

nao tenhas conslrangirnenlo, por

usarem de estratagema.

128. Por certo, Allah e com os

que sao piedosos e com os que sao

benfeitores.

K.T 1 J-1 ^< ^ 7\-

lii^j ft£

(0 O versiculo advert e a todos quantos queiram prevalecer-se da vinganca de urn

ataque. cometendo inominaveis atroctdades, taJ como as ocorridas no assassin to de

Hamzah, tin dc Muhammad, na Batalha de Uhud
(2) Eles: os idolatras.
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StfRATU AL-'ISRA ,(1)

A SURA DA VIAGEM NOTURNA

De Makkah -111 versiculos,

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

L Glorificado scja Quern fez

Sen servo Muhammad viajar a

noite - da Mesquita Sagrada para a

Mesquita Al~'Aqsa (

\ cujos

^ fi " ^ ^

0) Al-
v

lsrS': do infinito asra, que significa andar a noite. Assim, i denominada a

sura pcla menc&o, no primciro versiculo, da Viagem Noturna que, de acordo conn a

tradi^&o, Muhammad, acompanhado do anjo Gabriel, fez, no scgundo ano da

llegira, desde a Mesquita Sagrada, cm Makkah, al£ a Mesquita de Al cAqsa T em
Jerusatem. 0 sentido dessa viagem, no dizer de alguns exegetas, "e a afirmacSo da

unidade profetica, aproclamacao da identidadc das mensagens divinas, transmitidas

por todos os profctas, nomeadamente, por Abraao, Moises, Jesus e Muhammad".
A csta viagem lerrestre sucedeu, 11a mesma noite, a outra, mais importante: al

mic
rSj ou ascensao aos ceus, ondc Muhammad nSo so encontrou, em cada urn dos

ceus, alguns dos profctas antcriores a ele (Nod, Abraao, Jose, Moises, Jesus), mas
testcmunhou todas as maravilhas invisiveis do Uni verso. Ja no sctimo ceu,

Muhammad foi levado a Sid rat a I Muntaha (cuja mencao alcoraYiica se eneontra

na sura LIII 14) T a arvore existentc a dircita do Trono, alem da qual, est a 0

Invisivel. Passar por ela c intcrdito a todos os anjos celestials. Em seguida a scric

dc dcslumbramenlos e conhecimentos, Muhammad, finalmcntc, contemplou a

Deus com os olhos do espirito Despcrtando, contou sua viagem e ascensao a

alguns parentes, que, incrcdulos, tcntaram persuadi-Io de nada relatar a ninguem,

pois seus proselitos podcriam n^o crer no ocorrido, por inverossimiJ, alcm de que

seus tnimigos sc prevalcceriam disso para detrai-lo mais ainda e tornar mais

acirradas as persegui^oes contra ele. Esta sura impljca. tambem, varios itens, cuja

maioria se reJaciona com a fi£; outros, tratam da conduta tan to individual quanto

coletiva do homcm. Alem disso, traz noticias sobre os filhos dc Israel (alias, urn a

outra denominate desta sura e Band IsraTl ou Filhos de Israel), e v ainda,

concernentes a Mesquita de Jerusalem, para a qual Muhammad foi transportado,

durante a viagem noturna, antes de ascender aos ceus; e, outrossim, noticias sobre

AdSo e IblTs. O elemento preponderate, ncsta sura T e" a personal idade do Profela

Muhammad e a atitude dos idolatras dc Makkah em rela^ao a ele e ao Alcorao;

assim tambem, a naturcza da Mensagem, que se distingue das demais, por mlo

aprcsentar miJagres concretos, tais quais os veriflcados com Abraao, Moises e

Jesus. Ela h apenas, se atem a urn piano puramente espi ritual e divino

(2) Aqj$a: cxtrema, distante. Trata-se da Mesquita dc Jerusalem, que se achava

distante de Makkah.
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arredores abencoamos - para

mostrar-lhe, em seguida, a 1guns dc

Nossos Sinais
(2}

. Por certo, Elc c 0
Oniouvinte, O Onividcnte.

2. E conccdcramos a Moises o

Livro, e o fizeramos orienta^ao

para os filhos dc Israel, dizendo:
4i

Nao tomeis, alem de Mim,
patrono algum,

3.
iwO descendencia dos que

levamos com Noe(3)
! Por certo, clc

era servo agradecido
"

4. E decrctaramos, no Livro . aos

filhos de Israel;
uEm verdade,

semeareis a corrup^ao na terra, por

duas vezes, e, em verdade, sublimar-

vos-eis, cm grande arrogancia,

5.
u
Entao, quando chegar o

tempo da primeiraC4) das duas

promessas, enviaremos contra vos

servos Nossos, dotados dc

vccmcntc furia. Eles, invadirao os

lares/' E a promessa foi cumprida,

6. Em seguida, devolvemo-vos a

dominacao sobre eles, e estendemo-

vos riquezas e filhos, E fizemo-vos

mais numerosos.

^ i/^V K-'sA"

(H Kstcs arredores sao abencoados, por serem 0 local eleito pelos profetas, para a

adoracjo dc Dcus, desde 0 tempo de Moises I: 0 local da revelacao divina

(2) Referenda aos magmficos sinais do universe celestial contemplados pelo Profeta.

quando, apos a viagem tcrrestre, ascendcu, com Gabriel, as sete regioes empireas.

usao aos que emharearam na nau dc Noc.

(4) Segundo alguns exegetas, isso ocorrcu. quando os filhos dc Israel mataram 0

profeta Zaearias. Deus, eotao. enviou Golias c scu exercito, para trucidarem os

homens, escravizarem as mulheres e destrmrem o Templo.



17, Suratu Al-' bra' Parte 15 443

7. E dissemos: "Se bem-fizerdes,

bem-fareis, a vos mesmos, e se

malfizerdcs, sera em prejuizo de

vos mesmos. Entao, quando chegar

o tempo da ultima
(l)

, envia-los
(2)-

emos contra vos, para afligircm

vossas faces e para entrarem na

mesquita, como nela entraram. da

vez primeira, e para esmagarem,

completamente, tudo de que se

forem apodcrando."

8* E dissemos: "Quica, vosso

Senhor tenha misericordia de vos,

E
?
se reincidirdes, reincidiremos. E

Nos fizemos da Geena carccrc para

os renegadores da Fe."

9. For certo, este Alcorao guia

ao caminho mais reto e alvissara

aos crentes, que fazem as boas

obras, que terao grande premio,

10. E que, para os que nao crcem

na Derradeira Vida, preparamos

doloroso castigo,

11. E o ser humano suplica o

mal como suplica o bem. E o ser

humano c pressuroso
(3)

.

12. E fizemos da noite c do dia

2 4^i^:>^c^j

- j j»

(1) Refere-se a segunda promessa do uasligo, que Ihcs chegou. quando filhos dc

Israel mataram 0 profeta Jo*io Batista. Dcus, cntao, enviou, contra elcs

Nahucodonosor que os aniqutlou e escravizou seus filhos e mulhercs. c destruiu.

novamcnte, 0 Tempi0 de Jerusalem.

(2) Los: nossos servos.

0) Ou seja. 0 hamcm deseja que a justica divina se cumpra, i medialam erne, de acordo

com seu proprio criterio, tanlo para 0 mal como para u bcm.
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dois sinais. Entao, apagamos o
i l \

sinal da noite e fizemos claro o

si rial do dia, para buscardes favor

de vosso Senhor e para saberdes o

numero dos anos e o computo do

tempo. E aclaramos, cada cousa,

detalhadamente.

13. E> cm cada ser humane,

impusemos seu agouro
{2)

no pesco^o,

E, no Dia da Ressurrei^ao, faremos

sair, para ele, urn Livro, que ele

deparara, desenrolado,

14. Dir-sc-lhe-a: "Le teu livro.

Hoje, bastas-te, a ti mesmo, por

ajustador dc contas."

15. Qucm sc guia se guiara,

apenas, em bencficio de si mesmo,

e quern se descaminha se

descaminhara, apenas, em prejuizo

dc si mcsmo. E nenhuma alma

pecadora area com o pecado de

outra. E nao e admissivel que

castiguemos a quern quer que

seja, ate que Ihe enviemos um
Mensageiro.

16. E
;
quando desejamos aniquilar

uma cidade, ordenamos, primeiro,

obediencia a seus opulentos

habitantes Mas, ao contrario, eles

J ^-vf^C-^rAt -"^ *X*

$4

0) Ou seja, faz-se escura a noile, para o repouso do homem, e claro o dia, para o

labor. Por meio desks sinais, o homem pode estabelecer o tempo: os dias, os

meses, os anos.

(2) Os atos de lodos os homem eslao, intimamcntc ligudos a des, como sc f'ossem um

colar pre so ao pescoco.
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cometem nela perversidade* Entao,

o Dito cumpre-se contra el a. E

profligamo-Ia, inteiramente.

17. E que de gcra^oes aniquila-

mos, depois de Noe! E, dos pecados

de Seus servos, basta teu Senhor,

por Conhecedor, Onividenle.

18. Para qucm deseja a vida

transitona. apressamos, nela, para

quern desejamos, o que queremos,

Em seguida, fa-lo-cmos queimar-

se na Geena, infamado, banido.

19; E qucm deseja a Derradeira

Vida, e se esforca em obte-la,

enquanto crente, desses o esforco

sera reconhecido,

20. A ambos. a estes e aqueles,

estendemos algo do dom de teu

Senhor. E o dom de teu Senhor

jamais e vedado a alguem.

2L Olha, Muhammad, como
preferimos alguns deles a outros.

E, em verdade, a Derradeira Vida e

maior em escalocs e maior em
preferencias.

22. Nao facas
(,)

,
junto de Allah,

outro deus, pois, tornar-te-ias

infamado, desamparado,

23, E teu Senhor deeretou que

nao adoreis senao a Ele: e

1 bj^x* '6yX* 'u^Ju^e

U) A ordem imperative, deste versiculo e de outros. adianle, e dirigida aos homens,

em geral,
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decretou benevolencia para com
os pais, Sc um deles ou ambos

atingem a velhice, junto de ti, nao

lhes digas: "Ufa!", nem os

maltrates, e dize-lhes dito nobrc.

24. E baixa a ambos a asa
<1} da

humildade, por misericordia. R dize:

"Senhor meu! Tem misericordia

deles, como quando eles cuidaram

de mim
?
enquanto pequenino/'

25. Vosso Senhor c bem Sabedor

do que ha em vossas almas. Sc sois

integros, por certo, Ele e, para os

contritos, Perdoador.

26. E concede ao parcntc scu

direito
<2
\ e ao necessitado e au

filho do caminho (3)
. E nao dissipes

teus bens exageradamente.

27. Por certo, os dissipadores

sao irmaos dos demonios. E o

demdnio e ingrato a seu Senhor.

28. E, se lhcs
(4)
das de ombros,

em busca da misericordia dc teu

Senhor, pela qual esperas, dize-lhes

dito bondoso,

29. E nao deixes tua mao atada

* * *

. .
i - -

(0 Bahtar as asas da humildade a ambos: prulege-los. com humildade c icmura,

(^) Trata-sc da obngatoriedade de ajuda 40 parcntc proximo (pai, filho), a qucm .se Ihe

ofertara toda sortc dc sustemo; enquanto, ao parente afastado, ofertar-se-a afeitao,

boa convivencia e auxflio eventual

(3) cf II I77nl

(4) Lhes: ao parente, ao necessitado, etc.. Se, por condicoes financeiras desfavoraveis,

nao se puder auxilia-los, deve-se, ao menos. trata-los com temura.
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ao pescoco
(!

\ e nao a estendas,

com exagero, pois, tomar-te-ias

censurado, afligido*

30. Por certo, teu Senhor

prodigaliza o sustento, para quern

quer, e restringe-o . Por certo, Ele,

de Seus servos, c Conhcccdor,

Onividente.

31. E nao mateis vossos filhos,

com receio da indigencia: Nos Ihes

damos sustento, e a vos, Por certo,

seu morticinio e grande erro.

32. E nao vos aproximeis do

adulterio, Por certo, ele e

obscenidade; e que vil caminho!

33. E nao mateis o ser humane,

que Allah proihiu matar, exceto se

com justa razao
(2)

, E quern c morto

injustamente, Nos, com efeito,

estabelecemos a seu herdeiro poder

sobre o culpado Entao, que ele

nao se exceda^ no morticinio. Por

certo, pcla lei, ele ja e socorrido.

34. E nao vos aproximeis das

riquezas de orfao, senao da melhor

maneira
[4
\ ate que ele atinja sua

forca plena. E sede fieis ao pacto

0) Metaibra alusiva ao avaro. que tolhe os movimentos da mao, para, assim, nao

oferecer o que quer que seja a ningucm.

(2) Cf. VI 151 p.23 1 nl.

0) O vindice nao deve vingar-se alem do necessario, como era costume entre as tribos

arabes, pre-islamicas, que, comumenie, cometiam excesses na vinganca, lais como

os que matavam toda uma trtbo para vingarem a morte de Lima so pessoa,

(4)Cf. VI 152 n2.
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ftrmado. Por cerlo, o pacto sera

qucstionado.

35, E completai a medida, quando

medirdes, e pesai com a balan^a

correta. Isso c melhor e mais belo,

em efeito,

36, E nao persigas o de que nao

tens ciencia, Por certo, do ouvido e

da vista e do cora^ao, de tudo isso

se questional IJ
.

37, E nao andes pela terra com
jactancia, Por certo, nao fenderas a

terra nem atingiras as montanhas,

em altura.

38. 0 mal de tudo isso, perante

teu Senhor, e odioso,

39. Isso e parte da sabedoria,

que teu Senhor te revelou, E nao

facas, junto de Allah, outro deus,

pois. sen as lancado na Geena.

censurado, banido.

40. Acaso, vosso Senhor escolheu

filhos, para vos
(

\ e tomou dentre

os anjos, filhas, para Elc? Por

certo, dizeis dito monstruoso!

41. E, com efeito, patenteamos,

neste Alcorao, os exemplos, para

que eles
(3)

meditem; e isso nao lhes

•-vt-

jd ^t^JuiJj

(1) Ou sejii, nao se deve mcntir accrca do que viu, ouviu ou sentiu, dado que, no

Dia do Jufzo, da minima cousa haver-se a dc prcstar contas. Nao se deve omttir

nem acreseen tar nada a Verdade.

(2) Para vos: para os iddlatras. que pretend iam ser os anjos fllhas dc Deus,

(3) Eles: os descrentes
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acrescenta senao repulsa a verdade

42. Dizc: "Sc houvcsse, junto

dElc, douses, como cles dizem,

esses, nesse caso, havcriam buscado

um caminho ate 0 Possuidor do

Trono (1)
+

43. Glorificado e Sublimado, ao

auge, seja Ele, aeima do que dizem!

44. Os sete ceus e a terra e

quern neles existe glorificam-nO,

E nao ha cousa alguma que O nao

glorifique, com louvor, mas vos

nao entendeis sua glorificado. For

certo, Ele e Clemente, Perdoador,

45. E, quando tu, Muhammad,
les o Alcorao, pomos entre ti e os

que nao creem na Derradeira Vida,

um cortinado invisivel^
2)

;

46* E fazemo-lhes veus sobre os

coracoes, a fim de o nao

entenderem, e, nos ouvidos, surdez.

E, quando, no Alcorao, mencionas

teu Senhor, so a Ele, voltam-se

para tras, em repulsa.

47, Nos somos bem Sabedores

da irttenvao com que eles ouvem,

±$Dy—*

,
L ^jr^ "1^ * I

*
I 9 - <

0) Ou $eja v os outroii deuces haveriam procurado acesso a Deus, para usurpar-Lhe o

trono r

(2) Os idolatras de Makkah, ao ouvtrcm a prcgaeao do Profeta Muhammad, repetiam,

sempre, as seguintes palavras: "Nossos coracfies cst^o errvoltos em patios, Jonge

daquilo a que nos convocas, e, ha surdcz, cm nossos ouvidos, c ha um veu, tmlre

nos c ti". Vide XLL 5. K. por se mostrarem renitcntes a prcgaeao islamica, ncstc

versiculo e no seguinte, Deus efetiva-lhes, conforme sua remtencia, os ob-Staculos

a eompreensao do Alcorao.
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quando Te ouvem (l

\ e quando estao

em confidencias, quando os injustos

dizem, entre eles: "Nao seguis

senao um homem enfeiti^ado!"

48. Olha, como engendram seme-

lhantes
(2)

a ti, e se descaminham!

Fntao
?

nao poderao encontrar

caminho algum.

49. E dizem :

h

*Quando formos

ossos e resquicios, seremos rcssus-

citados, em novas criaturas?"

50. Dize: "Sede o que fordes,

pedras ou ferro,

51/*Ou criatura outra, que

vossas mentcs consideram assaz

dificil de ter vida, sereis ressus-

citados."' Entao, dirao: "Quern nos

fara voltar a vida?
1

' Dize: "Aquele

que vos criou, da vez primeira,"

Entao, menearao a cabe^a, em
escarnio a ti. e dirao: "Quando

sera isso?" Dize: "QuI^a, seja bem
proximo.

52.
uUm dia, quando Elc vos

convocar, entao, vos O atendereis,

louvando-O, e pensareis que nao

permaneccstcs, nos sepulcros,

senao por pouco tempo!"

53. E dize a Meus servos que

(1) Deus sabe que os descrenles sempre esc ametcram a pregacao islamica.

(2) Referenda as alegacoes dirigidas, pelos desc rentes, ao Profeta, lais como: louco.

poet a, enfeiticado.
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digam aos idolatras a palavra
(1)

que for melhor. Por certo, Sala

instiga a cizania, cntre eles, Por

certo, Sata e para o ser humano

inimigo dcclarado,

54. Vosso Scnhor c bem Sabedor

de vos. Sc Ele qui sen tera

misericordia de vos ou
?

se Ele

quiser, castigar-vos-a, E nao te

enviamos, sobre eles, por palrono.

55. E tcu Senhor e bem Sabedor

de quern existe nos ceus e na terra.

E, com efeito, Nos prefer!mos
alguns dos profetas a outros, e

concederamos a Davi os Salmos.

56. Dize: "Invocai os que

pretendeis serem deuses, alem

dEle: Eles nao possuirao o dom de

remover de vos o infortunio nem
altera-lo."

57. Esses
(2)

,
que eles invocam,

buscam meios de aproximar-se de

seu Senhor, cada qual ansiando

estar mais proximo dEle, e esperam

por Sua misericordia e temem Seu

castigo, Por certo, o castigo de teu

Senhor e temivel.

58. E nao ha cidade que nao

aniquilemos , antes do Dia da

C»p*J^ -^>'^rJj^S^)

0) A palavra: aquelas palavras, mencionadas no initio do versiculo scguintc "Vosso

Senhor e bem Sabedor de vos", em higar de dizer: "Ireis para o Inferno", ou outra

frase que possa incilar os idolatras a fazerem o ma).

(2) Esses: os anjos e Jesus.

Q) Alude-se, aqui, ao amquilamento, por morte natural, dos habitants crenlesi e. por



17. SQratu Al-'lsrfl
1 Parte 15 452

Ressurreicao, ou que nao castigue-

mos com veemente castigo. Isso

esta escrito no Livro.

59. E o que nos impede de

enviar os sinais nao e senao que os

antepassados os desmentiram (1)
, E

concederamos ao povo de Thamud

o camelo femea
<2)

por sinal claro, e

foram injustos com ele, E nao

enviamos sinais senao para

amedrontar.

60* E quando te dissemos; 'Tor

certo, teu Senhor abarca os

humanos.
1
' E nao fizemos da

visao
(3)

,
que te fizemos ver, senao

provacao para os homens{4>
e

?
o

mesmo da arvore maldita
(5
\ no

Alcoraa E Nos os amedrontamos;

entao, isso nao Ihes acrescenta

senao grande transgressao.

6L E quando dissemos aos

anjos: "Prosternai-vos diante de

Adao"; entao, prosternaram-se
?

exceto IblTs, que disse: "Prosternar-

castigo e outras desapari^oes, dos habitants descrentes.

U) bra praxe. em epocas anteriores a Muhammad, que os povos, desc rentes dos sinais

divinos, fossem aniquilados. Entretanto. Deus determinou que os descrentes, a

partir de Muhammad, nao fossem castigados, senao no dia do Juizo

(
2)Cf V]l p.250 n1.

0) Alusao ao que o Profeta viu, durante sua viagem noturna.

(4) Os homens: os hahitantes de Makkah, entre os quais. uns ereram na visao; outros,

csiranhando o fenoroeno, abandonararn o Islao.

(5) Alus&o a arvore Az ZaqqQm. mencionada na sura XXXVII 62 Os Quraich,

calicos, nao podiam concchcr que, no Inferno, pudesse cxistir esta arvore. dado

que o to go. que ludo consomc, ja deveria havC-la consumsdo tamhem.



17, Suratu Al-'Isra* Parte 15 453

me-ei diante dc quern Tu criaste de

barro?"

62. Disse aitida: "Viste? E este

quern preferiste a mim? Em
verdade, se me concedes prazo, ate

o Dia da Ressurreicao, tomarei as

redeas de sua*
1

}

descendencia,

exceto de poucos deles,
11

63. Allah disse: "Vail E quern

deles te scguir, por certo, a Geena

sera a recompensa de todos vos
?

como plena recompensa,

64. "E importuna, com tua voz
?

a qucm puderes, dentre eles, e

tumultua-os, com tua cavalaria e

infantaria, e partilha com eles as

riquezas e os filhos e faze-lhes

promessas," - E Sata nao lhes

promete senao falacias -

65. "Por certo, sobre Meus
servos nao tens podcr algum." E

basta teu Senhor por Patrono.

66. Vosso Senhor e Quern vos

impulsa o barco. no mar, para

buscardes algo de Seu favor, Por

certo, Ele, para convosco, e

Misericordiador.

67. Ej quando o mfortumo vos

toca, no mar, somem aqueles a

quern invocais, exceto Ele> Entao
n

quando Ele vos poe em salvo, na

J"

Sua descendencia: a descendencia de Adao
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terra, vos dais de ombros* E o ser

humano e assaz ingrato.

68. Entao, estais seguros dc que

Ele nao fara uma faixa de terra

engolir-vos ou nao cnviara contra

vos um vento lastrado de seixos,

em seguida, nao encontrarcis para

vos patrono algum?

69. Ou estais seguros de que Ele

vos nao fara tornar a ele
!n

, outra

vez, e nao enviara contra vos urn

vento devastador, entao, afogar-

vos-a por vossa renegacao da Fe,

em seguida, nao encontrareis para

vos defensor, contra N6s?

70. E, com efeito, honramos os

filhos de Adao e levamo-los por

terra c mar e demo-lhes por sustento

das cousas benignas, e preferimo-

los, nitidamente, a muitos dos que

cnamos (2)

71. Um dia, convocaremos cada

grupo dos homens, com scu

imam (3)
, Entao, a quern for

concedido seu livro em sua destra,

esses lerao seu livro e nao sofrerao

injustica, nem a minima que seja.

72. E quern, nesta vida, c

O Ou seja, 0 mar.

(2) Ou seja T cntre os seres animados e inanimados, que povoam 0 Universe, a

prefcrencia divina recai sobre 0 ser humano.

0) Ksta palavra significa: lider. No texto alcoranico, indica 0 lider religiose que e 0

Profeta.
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cego
(l)

5
na Derradeira Vida sera

cego e mais descaminhado do rumo,

73. E, por ccrto, quase eles te

desviaram, Muhammad, do que tc

revelamos, para que forjasses,

acerca de N6s, outra revela^ao que

esta. E, nesse caso, haver-le-iam

tornado por amigo.

74* E, se te nao houvessemos

tornado firme, com cfeito, quase te

haverias inclinado, um pouco, para

eles.

75. Nesse caso, haver-te-iamos

fcito cxperimentar o dobro do

castigo da vida e o dobro do da

morte. Em seguida, nao encontrarias,

para ti, socorredor contra Nos.

76. E, por ccrto, quase te

importunaram, na terra
(2)

,
para dcla

tc fazerem sair. E, nesse caso, nela

nao haveriam permanecido. depois

de ti, senao por pouco (3) tempo.

77* Assitn, foi o Nosso

procedimento com quern, com efcito,

enviamos, antes de ti, dentre Nossos

Mensageiros, E nao encontraras,

em Nosso procedimento, alteracao

alguma,

^4 o a£2Mjj

0) Trata-se. logicamente, do cego espiritual, que nao alende aos ensinamentos

divinos.

(^) Ou seja, na cidade de Al MadTnah

0) Triunfaria a palavra de Dcjs sobrc os descrentes, desgracando-os, se eles

houvessem, efetivamente t cxpulsado o Prufcla de Al MadTnah.
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78. Cumpre a oracao, do

declinio do sol ate a escuridao da

noite, e cumpre a oracao da aurora,

Por certo, a oracao da aurora e

testemunhada pelos anjos.

79. E, a noite, entao, reza com
ele

(1)
, a guisa de oracao

suplementar
(2)

para ti. Qui fa, teu

Senhor te ascenda a uma louvavel

precminencia.

80. E dize: "Senhor meu! Faze-

me entrar uma entrada,

verdadeiramente, digna, e faze-me

sair uma saida, verdadeiramente,

digna, e fazc-me, de Tua parte, um
poder socorredor,"

8LE dize: "A Verdade chegou e

a falsidade percceu. Por certo, a

falsidade e pereefvel."

82. E fazemos descer, do

Alcorao, o que c cura e misericordia

para os crentes, E
?
aos injustos,

isto nao acrescenta senao perdicao.

83. E, quando agraciamos o ser

humano, ele da de ombros e se

dislancia, sobranceiro, E, quando o

mal o toca, fica desesperado,

84. Dize: "Cada qual age

conforme sua indole. E, vosso

Senhor e bem Sabedor de quern e o

mais guiado no caminho,"

** ^ .J- *

( ' ) Ele: o Alcorao.

(2) Ksta oracao suplementar e privilegio exclusive) do Profeta Muhammad
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85. E perguntam-te dcs
(l)

pcla

alma. Dize: "A alma e da Ordem

de meu Senhor. E nao vos foi

concedido da cicncia senao pouco."

86. E, em verdade, sc quiscs-

scmos ir-Nos com o
(2)

que te

revelamos, em seguida, nao cncon-

trarias. para ti, patrono contra Nos.

87. Nao o fizemos senao por

misericordia de teu Senhor. Por

certo, Seu favor para contigo c

grande.

88. Dize: "Se os humanos e os

jinns se juntasserrL para fazer vir

algo igual a este Alcorao, nao

fariam vir nada igual a ele, ainda

que uns deles fossem coadjutores

dos outros."

89. E, com efeito, patenteamos,

para os homens, nesle Alcorao,

algo de cada exemplo, Entao, a

maioria dos homens a tudo recusa,

exceto a ingralidao,

96. E dizem: "Nao creremos em
ti, ate que nos fa^as emanar, da

terra, uma nascente,

91. "Ou que haja para ti um
jardim de tamareiras e videiras, e

que fa^as emanar os rios,

abundantemente, atraves dele;

3 l^^i5

0 J Elcs: os judeus.

(2) O: o Alcorao.
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92.
h,Ou que facas cair, sobre

nos, como pretendes, o ceu em
pedals, ou que fa^as vir Allah e

os anjos, frcntc a frente;

93.
4iOu que haja para ti uma

casa repleta de ornamento fl

\ ou

que ascendas ao ceu. E nao

crcremos em tua ascensao, ate que

facas descer sobre nos um Livro,

que leremos," Dize: "Glorificado

seja meu Senhor! Quern sou eu

senao um mortal Mensageiro?"

94* E o que impediu os homens

de ererem, quando lhes chegou a

orientacao, nao foi senao haverem

dito: "Allah enviou um mortal por

Mensageiro?'*

95. Dizc:
Lt

Se houvesse, na terra,

anjos que andassem tranquilos,

haveriamos feito descer, do ceu,

sobre eles. um anjo por Mensageiro
"

96. Dize: "Allah basta, por

testemunha, entre mim e vos, Por

certo, Ele n de Seus servos, e

Coiihecedor, Onividente.

97. E quern Allah guia c o

guiado, E para quern Ele

descaminha, nao lhes encontraras

proletores, alem dElc, E reuni-Ios-

emos, no Dia da Ressurreicao,

arrastados sobre as faces, cegos e

( ' J Omamento: traduz a palavra zuhkruf, que significa, tambem, ouro.
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mudos e surdos. Sua morada sera a

Geena: cada vez que se entibiar,

acrescentar-lhes-emos fogo ardente.

98. Essa sera sua recompensa,

porque Tencgaram Nossos sinais, e

disseram: "Quando formos ossos e

resquieios, scremos ressuscitados,

em novas criaturas?"

99. Nao viram eles que Allah,

Que eriou os ecus e a terra, e

Poderoso para criar semelhantes a

eles? E Ele lhes fez um termo

indubitavel, Mas os injustos a tudo

recusam, execto a ingratidao,

100. Dize: "Se possuisseis os

cofres da misericordia de meu
Senhor, nesse case, haverieis de

rete-los, com receio de despende-

los. E avaro e o ser humano!"

101. E
?
com efeito, conccdemos

a Moises nove evidentes sinais
tn

.

Entao, pergunta aos filhos de

Israel, quando ele lhes chegou e

Farao Ihe disse: 'Tor certo, penso,

6 Moises, que es enfeiti^ado,'
1

102. Moises disse: "Com efcito,

sabes que nao fez descer estes, como

clarividencias, senao 0 Senhor dos

ecus e da terra- E
7
por certo, penso,

6 Farao, que estas arruinado."

0) Os nove sinais sao: 1) a vara, 2) a mao alva, 3)o diluvio, 4) as gafanhotos c os

piolhos e as ras e o sanguc, 5) a seca c a escassez dc frutos, 6) a passagem pelo

mar, 7) a agua cmanada da roc ha, X) a clcvai^ao do Monte Sinai, 9) o coloquio com

Deus.
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103.E ele
cn desejou expulsa-los

da terra
(2)

;
entao, afogamo-lo e a

quern estava com ele, a todos.

1 04- E dissemos, depois dele! aos

filhos de Israel: "Habitai a terra; e,

quando chegar a promessa da

Derradeira Vida, far-vos-emos vir,

cm multidoes."

105. E, com a verdade, fizemo-

lo
(3)

descer e, com a verdade, cle

desceu. E nao le enviamos,

Muhammad, senao por alvissareiro

e admoestador.

106. E fizemos dcscer Alcorao,

fragmenlamo-lo
(4)

, a fun de o leres

aos homens, paulatinamcnte. E
fizemo-lo descer, com gradual

descida.

107. Dize;
u
Crede nele; ou

3
nao

creais. Por certo, aqueles aos quais

fora concedida a ciencia, antes

dele
(5)

,
quando c rccitado, para elcs,

caem de mento, por terra,

prostemando-se,

108- "E dizem: 'Glorificado seja

nosso Senhor! Por certo, a promessa

de nosso Senhor foi cumprida.'"

109, E caem de mento por terra,

(£3 y±j£ +^yj

j -X£>jjb jiL-j
t_pt^jjyjj

0) Ete: Farad.

(2) Da terra: do Egito.

(3) Lo: o Alcorao

(4) A reveta^ao do Alcorao ao Prof eta durou 23 anos, para abranger e explicur todos

os eventos surgidos na socicdadc islam iva,

(5) Antes dele: antes do Alcorjlo.
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chorando, e ele
(1)

lhes acrescenta

humildade.

110. Dize: "Invocai a Allah ou

invocai aO Misericordioso, O que

quer que seja que invoqueis, dlile

sao os mais belos nomes " E nao

alteies a voz, em tua oragao, nem a

silencics, e busca, entre ambas, um
caminho justo

111* E dize:
u
Louvor a Allah,

Que nao tomou para Si filho algum,

e para Quern nao ha parceiro na

soberania, e para Quern nao ha

protetor contra a humilha^ao " E

magnifica-G, fartamente,

0 J Ele: o Alcorao.
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A-9

SCRATU AL-KAHF*
1 *

A SURA DA CAVERNA

De Makkah - 1 10 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

L Louvor a Allah, Que fez

descer sobre Seii servo o Livro, e

nele nao pos tortuosidade
(2)

alguma!

2. Fe-lo reto, para advertir os

descrentes de veemente suplicio

de Sua parte, e alvissarar os

crentes, que fazem as boas obras,

que terao belo premio,

3. Nele permanecendo para todo

o sempre,

4. E para admoestar os que dizem:

"Allah tomou para Si um filho."

5. Nem eles nem seus pais tern

ciencia disso. Grave palavra a que

sai de suas bocas! Nao dizem

senao mentiras!

6. talvez, Muhammad, te

mates de pesar, apos a partida deles,

0 ) Al Kahf; a cavern a. Assim se denomina esta sura, pois os versiculos 9, 10, 11, 16,

17 e 25 fazem merino desta palavra. A parte principal da sura e a narracao dc

historias, tais como a dos Companheiros da Cavern a; a dos Proprietaries dos Dois

Jardins: a sucinta alusao a historia de Adao e IblTs; a de Moises c 0 sabio A

I

Khidr; e, finalmente, a historia de Zul Qamain. Assim sendo, esta sura e quase,

totalmen te, constituida dc divcrsas narrativas, dc modo que 71 dos 1 10 versos sc

compoem detas. O restante, ou sao comentarios acerca dessas historias. 011 men^ao

de cenas sobre a vida eterna. Quanto ao tema essencial da sura, ao qual se

prendem os varies assuntos, c a rcavaliacao da crenca e da mancira de pensar,

assim como dos valores assentados nest a erenca.

(2) Ou scja, 0 Alcorlo c isento dc contradicoes c crros

3oi^p^'^.~jM>
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se nao creem nesta Mensagem.

7, Por certo, fizemos do que ha

sobre a terra ornamento para ela, a

fim de por a prova qual deles
(l)

e

melhor em obras.

8, E, por certo, faremos do que

ha sobre ela supcrficie arida.

9, Supoes que os Companheiros

da Caverna(2)
e do Ar-RaqTm(3)

sejam, enlre nossos sinais, algo de

admiracao?

0) Deles: dos homens.

(2) Nao se sabe, ao certo. quern eram estes Companheiros da Caravana nem quando

ou onde se protegeram de provavel perseguicao Tudo o que o Alcorao di/ e que

eram jovens c rentes, foragidos de uma socicdade rep res so ra, a Urn do pod erem
preservar a crenca. Do que se deduz que, possSvelmente. se tratava de vitimas de

perseguigoes religiosas
:
e, no estudo d est as perseguicoes religiosas, relatadas pela

[listeria, chegamos a a!gum as que parecem encaixar-se neste quadro. A primeira

hipotese se prenderia a perseguicao ocorrida ao tempo do rei scleucida Antioco

IV, Epifano (1 75 - 164
a
C.),que, ao apoderar-se do reino sirio, e sendo profundo

admirador da eivilizacao helenica, impos aos judeus da Palestina - dominada, na

epoca, polos sinos - a religiao grega e a anulacau do judaismo. Dai conc!uir-se que

os Companheiros da Caverna eram judeus refug iados de Jerusalem, onde

habitavam. Seu despertar dataria, entao, de 126 d.C, ou seja, 445 anos antes do

naseimento do Profeta Muhammad. A Segunda hipotese se ligaria a perseguicao

ocorrida no reinado do imperador romano Adriano (117 a 138 d.C ), que. da

mesma forma que Antioco, pcrscguiu os judeus. Km 13 d.C, os judeus, rebelando-

se contra o Impcrio Romano, cxpulsaram da Palcstiana as kgioes mman as e

apoderaram-sc de Jerusalem, que dominaram por tres anos. Foi, depois disso, que

Adriano, com seu exercito, invadiu a Palestina e pos fim a sobcrania dos judeus,

rctomando Jerusalem e extinguindo o judaismo com a morte de seus lideres e a

escravidao de seu povo. Novamcnte, a Historia comprova que cstcs Companheiros

cram judeus e provavelmente habitavam Jerusalem. Sen despertar, entao. haveria

ocorrido cere a de 435 d.C, ou 135 antes do naseimento do Pro leta A maioria dos

exegetas, cntretanto, aponta a primeira hipotese como a mais eongruente com o

episodio do Alcorao.

0) Este nome foi interprelado de varios modos. Dizem uns que se tratava de uma
tabu a, onde foram escritos os nomcs dos Companheiros da Caverna: ou

;
como

pre ferem oulros. o nome do cao d estes: outros, ainda, dizem ser o nome do vale,

em que se achava a Caverna, ou o nome da montanha ou da aldeia



18, SQratu Al-Kahf Parte 15
[
^4 1

1 *

10, Quando os jovens se

abrigaram
(1)

na Cavema, e disseram:

"Senhor nosso! Concede-nos

misericordia de Tua parte e5 para

nos, dispoe retidao, em tudo o que

nos concerna.**

1 L Entao, na Caverna, esten-

demo-lhes urn veu sobre os

ouvidos
(2)

, durante varios anos.

12* Em seguida, despertamo-los,

para saber qual dos dois partidos^

cnumerava meihor o tempo, em
que la permaneceram.

13. Nos te narramos sua historia,

com a vcrdade, Por certo, eles eram

jovens, que criam em seu Senhor e

aos quais acrescentamos orientacao,

1 4. E revigoramo-lhes os

coracoes, quando se levantaram e

disseram; "Nosso Senhor e O
Senhor dos ceus e da terra, Nao

invocamos, alem dEle, deus algum:

com efeilo, nesse caso, estariamos

dizendo um cumulo de blasfemia.

1 5. "Este nosso povo tomou,

alem dEle, outros deuses. Que

ijj.bisjLiJ L^i^^jjj ^3^-0

[ft i L££

t 1 ) Assim o fizeram, para preservarem a Crenea c se proicgcrcm contra que, entre

scu povo, qucriam leva-los a apo stasia.

(2) Estender um veu sobre os ouvidos: sdar os ouvidos com a surdez proveniente de

sorto profundo, do qual nem um grande ruido poderia fazc-los dcspertar.

0) Dois partidos: trala-se ou de dois grupns dos Companheiros. que divcrgiram,

acerca da duracSo dc sua permanen cS a, na Cavern a; ou de dois grupos de

habitants da cidade, que, ao lado de [bra da Cavema, lesiemunharam o despertar

dos Companheiros,
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fa^am vir, a respeito desses , uma
evidente comprova^ao ! Quern

mais injusto, pois, que aquele que

forja mentiras acerca de Allah?"

16* E disseram uns aos outros:

"Quando vos houverdes apartado

deles c do que adoram, em vez de

Allah, cntao, abrigai-vos na Cavema,

vosso Senhor espargira, sobre vos,

algo de Sua misericordia e, para

vos, dispora apoio, em vossa

condi^acx"

17, E tu haverias visto o sol,

quando se levanta, dcclinar de sua

cavema, pela direita, e, quando sc

punha, desviar-se deles
(l)

,
pela

esquerda, enquanto que eles se

achavam em um espaijo^ dela.

Isso e um dos sinais de Allah,

Aquele, a quern Allah guia, e o

guiado* E para aquele, a quern

descaminha, nao lhe encontraras

protetor, conselheiro,

18. E tu os suporias despertos,

enquanto estavam adormecidos, E
faziamo-los se virarem^-, para a

direita e para a esquerda. E seu cao

tinha estendidas as patas dianteiras,

, l i ^t\t lit A*

^— » "
j

if * J * ^,r , ) 1 ,

0) Deles: dos Companheiros da Cavema.

(2) Lmbora estes Companheiros eslivessem em um Sugar espacoso na entrada da

Cavema, 0 so] jamais os molestoiL nem no nascente nem no poente, 0 que

significava que eles estavam na protecao de Deus.

P) Para a preservacau de seus corpos contra 0 apodrecimento, causado pelo contato

com 0 sol da Cavema, Deus evitou-lhes a imobilidade, fazendo-os virarem-se,

periodicamente.
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no limiar da cavcrna Se tu os

houvcsscs avistado, havcr-lhes-ias

voltado as costas, fugindo, e

havenas ficado cheio de pavor deles.

19. E
s
assim, como os adorme-

cemos, despertamo-los, para que se

interrogassem, entre eles. Um
deles disse: "Quanto tempo

permanecestes, aqui?
1
' Disseram:

^Permanccemos um dia ou parte

de um dia." Outros disseram:

"Vosso Senhor e bem Sabedor de

quanto permanecestes. Entao, enviai

um de vos a cidade, com esla vossa

moeda de prata, E que olhe qual o

mais puro alimento, c que deste

vos faca vir sustento, e que ele

sutilize e que nao deixe ninguem

perceber-vos.

20*"Por certo, se cles
(1) obtem

poder sobre vos, apedrej ar-vos-ao

ou far-vos-ao tornar a sua

crenca
(2)

. E nunca serieis, nesse

caso, bem -aventurados
!"

21. E, assim, como os fizemos

despcrtar, fizemo-los descobertos^

- para saberem que a promessa de

Allah e verdadeira
{4)

, e que a Hora

e indubitavel - quando disputavam,

0) EJes: os habitantcs da cidade,

(2) Retornar a sua crenca: adotar a rcligiao paga deles,

(3) Ou seja. torn arem-se conhectdos dos habitantcs da cidade.

W Isto c\ para que os habitantcs soubessem da veracidadc da prumessa de Deus,

acerca da Ressureicao.
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entre eles
(l)

, sua queslao; entao,

disseram: "Edificai, sobre eles,

uma edificacao. Seu Senhor e bem
Sabedor deles," Mas aqueles, cuja

opiniao prevaleceu, disseram:

"Que erijamos, sobre eles, uma
mesquita."

22. Alguns {2)
dirao: "Eram tres,

sendo seu cao o quarto deles." E

outros dirao:
uEram cinco, sendo

seu cao o sexto deles", conjeturando

o invisivel. E outros, ainda, dirao:
uEram sete e seu cao o oitavo

deles." Dize: "Meu Senhor e bem
Sabedor de seu numero. Nao os

(3)

conhece senao poucos." Entao, nao

alterques sobre eles senao em
altcrcacao ligeira, e nao consultes,

a seu respeito, a nenhum deles
(4)

.

23. E nao digas a respeito de

uma cousa: 'Tor certo, fa-la-ei,

amanha",

24. Exceto se acrescentares:

"Se Allah quiser!" E lembra-te de

teu Senhor, quando O csquccercs.

E dize: "Qui^a, meu Senhor me
guie ao que e mais proximo que

isso, em rctidao."

? < *
*A „ t A - ,

-

. { l ,^j>r

-1;

11 fl

&3

( 1 ) Eles: habitants da cidade.

(2) Referenda aos que, na epoca do P rot eta, divergiam do numero exato dos

Companheiros da Cavema.

0) Os; os Companheiros da Cavema c seu numero exato.

(4) Deles: conkmporaneos do Profeta, que divergiam a respeito dos Companheiros

da Cavern a.
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25, E eles permaneceram, em
sua Cavema, trezentos anos, e

acrescentaram-se nove

26, Dizc: "Allah e bem Sabedor

dc quanto la permaneceram, DEle

e o Invisivel, dos ceus e da terra.

Quao bem Ele ve e quao bem Ele

ouve! Kles^
2) nao tern, alem dEle,

protetor algum. E Ele nao associa

ninguem a Seu julgamento/'

27. E recita o que te foi rcvclado

do Livro de teu Scnhor; nao ha

quern possa alterar Suas palavras.

E nao cncontraras, alem dEle,

rcfugio algum.

28, E se paciente permanecendo

com os que invocam seu Senhor,

ao amanhecer e ao anoitecer,

desejando-Lhe a face, E nao

afastes deles os olhos, desejando o

ornamento da vida terrena. E nao

obedcpas aquele cujo eora^ao

tornamos desatento a Nossa

lembran^a e que segue sua paixao

e cuja conduta excede os limites.

29. E dize: "A verdade emana de

vosso Scnhor. Entao, quern qulser

que creia, e quern quiser que

renegue a Fe. Por certo. preparamos

A" , -
1 i 'V

- - .
s i^r" ,

"\r,*'
T ^

^1

U) O versieulo alude ao lado astronomico dc que 3 (JO anos solares correspondent a

309 anos lunares. Assim, tan to os arabes quanto os nao arabes poderiam ter no^ao

exata do tempo em que la permaneceram os Companheiros da Cavern a, ja que os

prime iros medem seu tempo segundo o calendario lunar e os outro s. segundo o soJur.

(2) Eles: os habitantcs dos ecus c da terra, que nao tern outro protetor que nao Deus.
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para os injustos um Fogo, cujo

paredao de labaredas os abarcara.

E, se pedirem socorrimento, terao

socorrimento de agua, como o

metal em fusao; escaldar-lhes-a as

faces. Que execravel bebida! E que

vil rccinto de permanencia!"

30. Quanta aos que crecm e

fazem as boas obras, por ccrto, nao

farcmos perder o premio de quern

bem-faz, cm obras.

31. Esses terao os Jardins de

Eden, abaixo dos quais correm os

rios; nesses, serao enfeitados com
brace letes de ouro, e se vestirao

com trajes verdes, de fina seda e de

brocado; nesses, estarao reclinados

sobre coxins. Que exeelente

retribui^o! E que aprazivel recinto

de permanencia!

32. E propoe, para eles, um
exemplo: dois homens. Fizemos,

para um deles, dois jardins de

videiras e cercamo-los com
tamareiras e fizemos, entre ambos,

searas.

33. Cada um dos jardins deu seu

frulo, e nada se Ihe diminuia, E,

atraves de ambos, fizemos emanar

um rio.

34. E tinha ele
(l)

outros frulos
C21

;

' ^ ^ - * - *

( 1 ) Ele: 0 dona dos dois jardins.

(2) Outros frutos' outra? fo rites dc riqueza.
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entao, disse a seu companheiro,

enquanto dialogava com ele: "Sou

mais que tu, em riqueza, c mais

poderoso, em numero de pcssoas."

35, E entrou em seujardim; sendo

injusto para com si mesmo, disse;
ltNao penso, jamais, que este pereca,

36,
i4E nao penso que a Horn

advenha, E, em verdade, se fora

levado a meu Senhor, encontraria,

por fim, outro melhor que estc."

37, Seu companheiro disse-Ihe,

enquanto dialogava com clc:

uRenegas Aquele Que te criou de

po, em seguida, de gota seminal,

depois, formou-te um homem?

38.
4iMas eu digo que Allah e

meu Senhor, e nao associo ninguem

a meu Senhor,

39. "E, entrando em teu jardim,

houvesses dito: "Que seja o que

Allah quiser! Nao ha forca senao

com a ajuda de Allah!
5

Se me ves
?

a mim, menos que tu em riquczas e

em numero dc filhos,

40, "Entao, quica, meu Senhor

me conceda algo melhor que teu

jardim, e
T
sobrc este, envie ruina

calculada do ceu; cntao, tornar-se-

a em superficie escorrcgadia,

41/ Ou sua agua tornar-se-a

subterrea, e, jamais, poderas

readquiri-la,"

t| H

'i j^jia^^i_
l

..fl J:

5
i

,
w„ T-^n'tf^

— -
...

rJaAit a^i ^
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42. E foram devastados seus

frutos; entao, ele
(1) amanheceu

meneando as macs, atormentado

pelo que havia despendido ne)e
t2
\

enquanto o jardim era deitado

abaixo, sobre seus telos, e disse:

"Quern dcra nao houvcsse cu

associado ninguem a meu ScnhorT

43. E nao houve, para ele, hoste

alguma que o socorresse, em vez

de Allah, c nao foi socorrido.

44. Af, a protecao e de Allah O
Verdadeiro. Ele c Melhor cm
retribuicao c Melhor em final feliz.

45. E
3

para eles, propoe o

exemplo da vida terrena^
}

: e como
agua que fazemos descer do ceu, e

com ela se mescla a planta da terra;

entao, esta se torna palha, que o

vcnto dispcrsa. E Allah, sobre

todas as cousas, e Onipotente.

46. As riquczas c os filhos sao o

ornamento da vida terrena. Mas as

boas obras, duradouras, sao, junto

de seu Senhor, melhores em
retribuicao e melhores em esperanca,

47. E um dia, faremos caminhar

as montanhas, e tu veras a terra

aplanada; e reunMos(4}
-cmos e nao

TJ 1

1 ? * ^ 9

'ill ^ * _.- e y

0) Ele o companheiro increu.

(2) Nek: no jardim.

(3) O vcrsiujlu coteja a vida a bda plania que germina e viceja; e se seca e se desfaz e

se dispersa, com o vento,

(4) Los: todos os homens
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deixaremos nenhum deles sequcr.

48* E serao expostos, em fila, a

teu Senhor. Ele dira: "Com efeito,

chcgais a Nos, como vos criamos,

da vez primeira. Alias, pretendieis

que vos nao fariamos um tempo

prometido para scrdcs ressus-

citados!"

49. E sera posto 0 Livro
(n

a

vista; entao, tu veras os criminosos

atemorizados do que nclc ha; c

dirao: "Ai de nos! Por que razao

este Livro nao deixa, nem cousa

pcquena, nem cousa grande, sem

enumera-la?" E
?
nele, encontrarao

presente o que fizeram. E teu Senhor

nao faz injustica com ninguem.

50. E quando dissemos aos

anjos; "Prosternai-vos diante de

Adao"; entao, eles se prostemaram,

exceto Iblis. Ele era dos jinns, e

desobedeceu a ordem de seu

Senhor, Entao, vos tomai-lo e a sua

descendencia, por aliados, em vez

de Mim, enquanto eles vos sao

inimigos? Que execravcl troca para

os injustos!

51. Nao os
[2)

fiz testemunhas da

eriacao dos ceus e da terra nem da

eriacao deles mesmos. E nao e

(1) Livro: 0 registro individual dos atos humanos, durante a vida terrcna, 0 qual,

scgundu 0 AlcorSo, cada set humano rceebera, no Dia do Julzo.

(2 ) Os; Ibl is e seus descendentes ou os idolatras.
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admissivel que Eu tome os

descncaminhadores por amparo.

52. \i urn dia, Ele dira; "Chamai

Meus parceiros que pretendestcs

screm deuses," Entao, eles os

convocarao, e nao Ihes atenderao,

e faremos, entre eles, um vale de

destruicao.

53. E os criminosos verao o

Fogo; entao, pensarao que nele irao

cair, e, fora dele, nao encontrarao

refugio,

54. E, com efeito, patenteamos,

neste Alcorao, para os homens,

algo de cada exemplo. Mas o scr

humano esta, mais que tudo, em
contenda,

55* E o que impediu os homens

de crerem, quando Ihes chegou a

orientacao, e de implorarem o

perdao de seu Senhor nao foi senao

a exigfncia de Ihes chegarcm os

procedimcntos de punicao dos

antepassados, ou de chegar-lhes o

castigo, peia frente.

56. E nao enviamos os Men-

sage] ros senao por alvissareiros e

admoestadores, E os que renegam a

Fe discutcm, com a falsidade, para,

com esta, refutar a verdade. E eles

tomaram Meus sinais e o que Ihes e

admoestado por objeto de zombaria.

57, E quern mais injusto que

aquele a qucm sao lembrados os
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sinais de seu Senhor, e ele lhes da

de ombros e esquece o que suas

proprias maos anteciparam? Por

certo, fizemo-lhes veus sobre os

cora9oes
?

a fim de o*
1

^ nao

entcndcrem, e, nos ouvidos, surdez.

E
?
se tu os convocas a orienta^ao,

nessc caso, jamais se guiarao.

58. E teu Senhor e O Perdoador,

O Possuidor da misericordia, Se Ele

os culpasse pclo que eometeram,

apressaria, para eles, o castigo.

Mas terao um tempo prometido, do

qual nao encontrarao escape algurru

59. E a essas cidades
(2)

,

aniquilamo-las, quando foram

injustas, e fizemos, para seu

aniquilamento, um tempo prometido.

60. E lembra-lhes de quando

Moises disse a seu jovem seiW 3)
:

"Nao deixarei de andar, ate atingir

a jun^ao dos do i s mares (

\ ou

passarei decadas andando!"

61. E, quando atingiram ambos a

j un^ao dos do is mares, esqueceram

seu peixe
(5)

, e estc tomou seu

11 JU >>iJ

C)0: o Alcorao

(2) Alusao as cidades de Thamud e de Lot, que foram destand as, por desmentirem

seus profetas.

(3) Trata-se de Yucha c Ibn Nun.

(4) Prevalece o parccer dc que cstcs dais mares seriam o Mediteraneo c o Vermelho, e

o local de encontro ficaria na rcgiao dos Lagos Amargos e Timsah. Outra opiniao

aponta o local no enconlro do Golfo de cAqabah com o de Suez, no Mar Vermelho,

(3) Segundo a tradic^o islamica. cste episddio ocorreu, quando Moises, certo dia, ao

f'alar aos filhos de Israel, e ser indagado sobre quem era o mais sabio, no mundo,
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caminho no mar, penetrando nclc.

62. E
?

quando atravessaram

ambos esse lugar, ele disse a seu

jovem servo: "Traze-nos o almofo;

com efeito, deparamos fadiga, nesta

nossa viagem."

63. 0 jovem servo disse: "Viste,

quando nos abrigamos no rochcdo?

Entao, por cerlo, csqucci o peixe, e

nao me fez esquece-lo senao Sata.

E ele tomou seu caminho no mar.

Que admiravel!"

64. Moises dissc: "Isso e o que

buscavamos." Entao, ambos

vollaram, scguindo suas prdprias

pegadas,

65. E encontraram um de Nossos

scrvos
fl

\ ao qual concederamos

misericordia
(2) vinda dc Nos, e

ensinaramo-lhe cicncia, de Nossa

parle.

66. Moises disse-Ihe: "Posso

seguir-te, com a condi^ao dc que

me ensines algo do que tc foi

ensinado de retidao?'
1

67. 0 outro disse: "Por cerlo,

nao poderas ter paciencia comigo.

respondeu ser ele proprio. Dens, entao, censurou-o por nao have-Lo mencionado,

e fe-lo saber, em seguida, que havia um homem mais sabio ainda e que poderia ser

encon trado na confluericia dos dois mares, e, para isso, era ncccssario que Moises

levasse consigo um peixe. numa cesta, c, onde o perdesse, la estaria o sabio. E

assim foi.

(')At Khidr, eonforme atesta a iradicao.

(2) Segundo alguns exegetas. Deus concedera-lhe o dom da profecia
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68. "E coino pacientar, acerca

do que nao abarcas em ciencia?"

69. Moises disse:
iL

Encontrar-

me-as paciente, se Allah quiser, e

nao te desobedecerei ordem

alguma."

70. 0 outro disse: "Entao, se

mc seguires, nao me perguntes por

cousa alguma, ate que te faca

mencao dcsta cousa"

71. Entao, ambos foram adiante,

ate que, quando embarcaram na

nau, ele^
n

a furou. Moises disse:
tL

Furaste-a, para afogar scus

ocupantes? Com efeito, fizeste

algo nefando!"

72, 0 outro disse:
44Nao te disse

que, por eerto, nao podcrias ter

paciencia comigo?"

73. Moises disse: "Nao me
culpes pelo que esqueci, e nao me
imponhas dificuldade, acima de

minha eondi^ao."

74. Entao, ambos foram adiante,

ate que, quando depararam um
jovem, entao, ele

(2)
o matou, disse

Moises; "Mataste uma pessoa

inocente, sem que ela haja matado

outra? Com efcito, fizeste algo

terriveir*

^Ju^^m^_j\j^ALij LJu '

( * ) Ele: Al Khidr, que retirou, com um machado

(
2

) Elc: A! Khidr.

uma ou duas tabuas da cmbarcacao.



18. Suratu Al-Kahf Parte 16 477

75. O outro disse: "Nao te disse

a ti que, por certo, nao poderias ter

paciencia comigo?"

76. Moises disse: "Se, depois

disso, te perguntar por algo, nao

mc acompanhes mais! Com efeito,

conseguiste dc minha parte uma
desculpa.

1 '

77. iintao, ambos foram adiante,

ate que, quando chegaram aos

moradores de uma cidade, pediram

a sens habitantes alimento, e estes

recusaram-se a hospeda-los. Hntao,

ai, encontraram ambos um muro

prestes a desmoronar-se
?
e ele*

1

* o

aprumou, Moises disse:
iL

Se

quisesses, receberias premio por

isso
"

78. 0 outro disse: "Esta e a

hora da separapao entre mim e ti.

Informar-te-ei da mlerpreta^ao

daquilo, com que nao pudeste ter

paciencia,

79. "Quanto a nau, pertencia ela

a pobres, que trabalhavam no mar,

Entao, desejei danifica-la, pois,

adiante deles, havia um rei
?
que

tomava, por usurpa^ao, loda nau

nao danifkada.

80.
tL

E, quanto ao jovem, seus

pais eram crentes, e receavamos

(l)Ele; Al Khidr.
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que ele os induzisse a transgressao

e a renega^ao da Fe.

81/ c

Entao
?
desejamos que seu

Senhor lhes substituisse o filho por

outro melhor que ele, em pureza, e

mais proximo, em blandfcia.

82. "E, quanto ao muro> ele

pertencia a dots meninos orfaos, na

cidade, e, debaixo dele, havia um
tesouro para ambos; e seu pai era

integro: entao, teu Senhor desejou

que ambos atingissem sua forca

plena c fizessem sair seu tesouro,

por misericordia de teu Senhor. E

nao o fiz por minha ordem. Essa e

a interpTetapao daquilo, com que

nao pudeste ter pacieneia/
1

83. E eles
(,)

tc pcrguntam,

Muhammad, por Zul Qarnain
(2
\

Dize: "Far-vos-ei men^ao dele,
1 '

84. Por certo, empossamo-lo na

terra e concedemo-lhe caminho de

acesso a cada cousa.

85. Entao.

caminho,

ele seguiu um

(1) Eles: judeus.

(
2

) ZaiI Qarnain: possuidor de dois cornos. Nada nos menciona o AlcorSo acerca de

/u] Qarnain. nem de sua epoca nem da regiao que habitou. Alius, est a c uma

caracieristica do AlcorHo, que nao se pre ride ao fato historico, mas a seu

signifkado. para ulilizu-lo na exortaeao. Algun.s cxegeias, cntretanto, afirmam

tratar-sc de Alexandre Magno. da Macedonia, (embora este parecer nao condiga

com os fat os, dado que o rei macedonio era pagao. e a personagem akoranica c

erenie) que. por haver conquistado os dois lados, o Leste e o Oeste. era conhecido

como o possuidor dos dois lados. que a propria coroa r^prcscntava, na forma de

dois chifres
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86. Ate quando atingiu o lugar do

porndo-sol, encontrou cste pondo-

se numa fonte quente e lodosa
(l)

, c,

junto dela, encontrou um povo

incredulo. Dissemos: "6 Zul

Qarnain! Ou os castigas ou os

tratas com benevolencia."

87, Disse: "Quanto ao que e

injusto, castiga-lo-emos. Em
seguida. sera levado a seu Scnhor;

cntao, Ele o castigara com terrivel

castigo.

88. "E quanto a quern ere e faz

o bem, teraT como paga, a mais

bela recompensa. E dir-lhe-emos o

que for facil de nossas ordens,"

89, Em seguida, seguiu outro

caminho,

90* Ate que, quando atingiu 0

lugar do nascer do sol, encontrou-o

nascendo sobre um povo*
23

,
para

quern nao flzeramos prote^ao

alguma contra ele
(3
\

9L Assim foi. E. com efeito, 1

abarcavamos, em conhecimento,

tudo o que ele possuia.

92* Em seguida, seguiu outro

caminho,

( 1) Ou seja, desaparecendo do horizonte. como que mcrgulhado em agua de fbnle.

(2) Alusao a um povo descrente, a quern Deus ofereceu a opeSo do castigo ou do

ingresso na religiao de Deus.

(3) Ele o sol. Ou scja, este povo descrcnie nao tinha nada que 0 protegesse do sol:

nem con strut;ao nem indumemaria
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93. Ate que, quando atingiu um
lugar entre as duas barreiras

(1

\

encontrou, para alem delas, um
povo que quase nao entendia

lingua alguma.

94. Disseram: "6 Zul Qarnain!

Por certo, Ya'juj e Ma"juj
(2)

estao

semeando a corrup^ao na terra;

entao, poderiamos pagar-te um
tributo para fazeres uma barreira,

entre nos e eles?"

95. Ele disse: "Aquilo, em que

meu Senhor me empossou, e melhor.

Entao, ajudai-me com for^a, e eu

farei um obstaculo, entre vos e eles,

96. "Dai-me peda^os de ferro/
1

£ os foi utilizando na constru^ao,

ate que, quando nivelou os dois

lados das barrciras, disse:

^Soprai." E sopraram, ate que,

quando o fez em fogo, disse:
u
Dai-

me cobre. que, sobre ele, o verterei!"

97. Entao, Ya'juj e Ma'jiij nao

puderam escala-lo
tJ)

, e

puddam perfura-lo,

98. Disse: "Este
(4)

e misericordia

de meu Senhor. E, quando a

nao

C I ) Parent; tratar-sc dc dua_s montanhas na fro rite ira do Turquestao

(2) Gog e Magog, na transcribe) portuguesa: duas tribos selvagens que habitavam

atras deslas monlanhas. c dc undc saiam, penodicamcnie, para ataear os habitantes

vizinhos

0) Ou seja, Gog c Magog nao puderam transpor o obstaculo, entre as montanhas

(4) Este: o obstaculo
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promessa de meu Senhor chegar,

Ele o fara po> E a promessa de meu
Senhor e verdadeira,"

99. E, nesse dia, deixa-los-emos

sc agitarem, undantes, uns sobre

outros, E se soprara na Trombeta;

entao, junta-los-emos, a todos.

100. E
s

nesse dia, exporemos,

abertamente, a Geena aos

renegadores da Fe,

101. Aqueles cujos olhos estavam

vendados para Minha Mensagem,

e nada podiam ouvir.

102. Os que renegam a Fe

supoem que tomarao Meus servos
(l)

por aliados, alem de Mim? Pot

certo, prepararemos a Geena, como
hospedagem para os renegadores

da Fe.

103* Dizc, Muhammad: "infor-

mar-vos-cmos dos mais perdedores,

em obras?

104.
u
Sao aqueles cujo esfor^o,

na vida terrena, se descaminha,

enquanto supoem que eles fazcm o

bem"

105, Esses sao os que renegam

os sinais de seu Senhor e Seu

deparar; entao, serao anuladas suas

obras e, no Dia da Ressurrei^ao,

nao Ihes estipularemos peso algum.

ji if ~- *\ lSi X-uV- t

>0

0) Alusao aos anjos, a Jesus e a
c
Uzatr\ que os idrtlatras adoravam, em vez de Deus.
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r

106. E que sua recompensa sera

a Geena, porque renegaram a Fe e

tomaram Mcus sinais e Meus
Mensagciros por objeto de zombaria,

107. Por certo, os que creem e

fazem boas obras terao os Jardins

dc Al-Firdaus
(l)

;
por hospedagem;

108. Neles, serao eternos e de

onde nao buscarao mudan^a,

109. Dize: "Se o mar fosse tinta

para registrar as palavras de meu
Senhor, em verdade, o mar exaurir-

se-ia antes de se exaurirem as

palavras de meu Senhor, ainda que

flzessemos chegar outro igual, em
auxflio.*'

110* Dize: "Sou, apenas, um
mortal como v6s; revela-se-me que

vosso Deus e Deus Unico. Entao,

quern cspera pelo deparar de seu

Senhor, que fa9a boa acao e nao

associe ninguem a adoracao de seu

Senhor."

0) Al-Firdaus: ctimolugicamente, e um vale f^rtil No versteulo, e o lugar mais

elevado do Para i so.
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SURATU MARYAM (1)

A SURA DE MARIA

De Makkah - 98 versiculos,

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

1. Kaf, Ha, Ya, Tun, §ad(2)
.

2. Este e o relato da misericordia

de teu Senhor, para com Seu servo

Zac arias,

3. Quando ele chamou por seu

Senhor, em secreto chamado.

4. Disse: "Senhor meu! Por certo,

meus ossos fraquejam e minha

cabe9a flameja encanecida, c,

jamais, fui infeliz, Senhor meu, na

suplica a Ti!

5. "E, por certo, temo os

herdeiros, depois de mim(3)
, e minha

mulher e esteril; entao, dadiva-me,

de Tua parte, com urn herdeiro,

6. "Que herdara de mim a

ciencia e herdara, da familia de

Jo

0) Maryam; Maria, mae de Jesus, a qucm o Islao considera, apenas, urn dos

mensageiros de Dens. Esta sura, cujo titulo sc deve a mencao do nome de Maria

nos vcrstculos 16 e 27, confirma a unicidade de Dcus e refuta. ealegoricamente, a

atribuicao de filhos a ele, alem de reiterar a qucstao da Ressurreitao e outras,

propnas das suras reveladas em Makkah. Saiientc-sc/amda, aqui, a narra^ao de

historias, iruciadas com a de Zacarias e Joao Batista (ou Yahia cm arabe): a de

Maria c o nascimcnto de Jesus, a de Abraao e seu pai Ha, tamb^m. alusao aos

prof etas lsaque, Jac6, Moises, Aarao, Ismael, IdrTs, Ad^o c Noe Essas hislorias

ocupam quase 2/3 da sura. Cenas do JuEzo Final e disscnsSes com os negadores da

Ressurrei^ao ocupam sua parte restante

(2) Cf TJ 1 ti3,

0) Depois de mim: depois de minha morle.
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Jaco, o reino, E faze-o, Senhor meu,

agradavel a Ti

"

r

7. Allah disse: "Q Zacarias! Por

certo, Nos tc alvissaramos um
filho, cujo name sera Yahia, (Joao),

para quern, antes, nao fizcmos

homonimo."

8. Zacarias disse: "Senhor

meu! Como hei de ter um filho,

enquanto minha mulher e esteril e,

com efeito, ja atingi, da velhice, a

decrepitude?"

9. Disse ele
(U "Assim, tcu

Senhor disse: 'Isso Me e faciL e,

com efeito, criei-te, antes, enquanto

nada eras!"
1

10. Zacarias disse: "Senhor

meu! Faze-me um sinal." Ele

disse: "Teu sinal sera que nao

falaras aos humanos, por tres

noites, embora cstando perfeito,
11

1 1 . Entao, saiu do sanluario, a

seu povo, e inspirou-lhes, por

gestos: "Glorificai a Allah, ao

alvorccer e ao anoitecer."

12. "6 Yahia
(2)

! Toma o LiW 3

\

com firmeza!" E concedemo-lhe a

sabedoria, em sendo infante,

13* E ternura, de Nossa parte, e

pureza. E era piedoso.

(l) El e: o anju Gabriel.

(^) Passou-se o tempo, e nasceu Joao Batista, a

0) G Livro: a Tora.

quern Deus se dirige, nesle verMcula
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14. E blandicioso para com seus

pais; e nao era tirano, desobediente.

15. E que a paz seja sobre ele,

no dia em que nasceu e no dia em
que morrer e no dia em que for

ressuscitado, vivo!

16. E menciona, Muhammad,
no Livro

CE)
, a Maria, quando se

Insulou de sua familia, em lugar na

direcao do oriente,

17. E colocou entre ela e eles

urn vcu; cntao, enviamo-lhe Nosso

Espfrito* , e ele apresentou-se-lhe

como um homem perfeito.

18. Ela disse: "Por certo, refugio-

me nO Misericordioso, contra ti.

Se es piedoso, nao te aproximes."

19. Ele*
3)

disse: "Sou, apenas, o

Mcnsageiro de teu Senhor, para te

dadivar com um filho puro."

20. Ela disse: "Como hei de ter

um filho, enquanto nenhum homem
me tocou, e nunca fui mundana?"'

21. Ele disse: "Assim teu Scnhor

disse: 'Isso Me e facil, e sc-lo-a

para fazer dele
(4) um sinal para os

homens e misericdrdia de Nossa

parte/ E foi uma ordem decretada,"

4zH$£$

(1) No Livro: nu AltorSo.

(2) Ou seja, o tin jo Gabriel.

0) Ele: t> anjo Gabriel.

(4) Dele: de Jesus, filho de Maria.
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22. Entao, ela o concebeu, e

insulou-se com ele , em lugar

longinquo.

23. E as dores do parto levaram-

na a abrigar-se ao tronco da

tamareira, Fla disse: "Quern dera

houvesse morrido antes disto, e fosse

insignificante objeto esquecido!"

24. Entao, abaixo dela, uma voz

chamou-a:
4<Nao te entristecas!

Com efeito, teu Senhor fez correr,

abaixo de ti, urn regato,

25.
LtE move, em tua direcao, o

tronco da tamareira, ela fara cair,

sobre ti, tamaras maduras, frescas,

26. "Entao, come c bebe c

refresca de alegria teus olhos . E,

se ves alguem, dos mortals, dize:

Tor certo, fiz votos de silencio aO
Misericordioso, e, hoje, nao falarei

a humano aigum."
1

27. E ela chegou, com clc
[3

\ a

seu povo, carregando-o « Disseram:

"O Maria! Com efeito, fizeste uma
cousa assombrosa!

28.
:t6 irma de Aarao (4)

! Teu pai

nao era pessoa atreita ao mal e tua

mae nao era mundana!"

Xid ''^^iSj^j

( ' ) Ele: seu filho, Jesus.

(2) Na alegria. os olhos fleam frescos, por nao sofrcrem ac£o caEoriea das lagnmas,

provocadas pela triste/a.

(3) tie: seu filho, Jesus.

W Ha inumcros parecercs com rcspcito a esle Aarao. que seriam: 1) O irmao de Maria,

por parte do pai, e que era muito virtuoso; 2) O irmao de Moises, de cu[a familia
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29* Entao, ela apontou para

ele
(1
\ FJes disseram: "Como

falaremos a quern esta no berco,

em sendo infante?"

30. 0 bcbc(2)
disse: "Por certo,

sou o servo de Allah, Ele me
concedera o Livro

(3)
, e me fara

Profeta,

3L t£E me fara abencoado, onde

quer que esteja, e me reeomendara

a ora^ao e az-zakah
(4)

,
enquanto

permanecer vivo,

32.
i£E me fara blandicioso para

com minha mae, e nao me fara

tirano, infcliz;

33.
fctE que a paz scja sobre

mim, no dia em que nasci, e no dia

em que morrer e no dia em que for

ressuscitado, vivo!"

34- Esse e Jesus, filho de

Maria. E o Dito da verdade, que

eles
(5)

contestam.

35, Nao e admissive! que Allah

b

9 }

^ rT J- . ^ At

Maria descendia por laeos de pareritesco; assim sendo, a ideia de fraternidade

expressa no versiculo. nao implica, obrigatoriamente, o elo sangumeo, mas, de

acordo tum os costumes arabes. o elo de caraler, que os unia: virtude e piedade

cram scus traces proprios.

0) Ele: Jesus, seu filho. Em virtude dos votos de silencio, que fizera, Maria apontava

para Jesus, sempre que sua familia queria falar-Ihe, mostrando, assim que era ele

quern responderia por ela.

(2) O behe: Jesus criancinha.

(3) OLi vrti: o Fvangdbo,

W Cf II 43 n4.

(5) Eles: os cristaos, que contestam a natureza de Jesus
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tome para Si urn filho, Glorificado

seja! Quando decreta algo, apenas,

diz-lhe; "Se", entao, e -

36, "E, por certo, Allah e meu
Senhor e vosso Senhor: entao,

adorai-O. Esta e uma senda reta"...

37, Em seguida, os partidos
(1)

discreparam entre eles, Entao, ai

dos que renegam a Fe, quando de

sua presenca, em um terrivel dia!

38, Quao bem ouvirao e quao

bem verao
<2)

, um dia, em que virao

a Nos. Mas os injustos, hoje, estao

em evidente descaminho!

39, E adverte-os, Muhammad,
do Dia da Aflicao - quando a

ordem for encerrada - enquanto

eles estao, neste mundo, cm
desatencao e enquanto nao creem,

40, For certo, somos Nos Que
herdaremos a terra e quern sobre ela

existe. E a Nos eles serao

retornados.

41* E menciona, no Livro
{3>

, a

Abraao — por certo, ele era

veracissimo, profeta -

42. Quando disse a seu pai: "6

mcu pai! Por que adoras o que nao

ouve nem ve e de nada te vale?

(0 Alusao aos cristaos que, acerca da natureza de Jesus, se dividiram em tres scitas:

os arianos. os nestorianos e os jacobitas.

(2) Ao conlrario do que ocorria, em vida, quando eram cegos e surdos a Verdade, no

Dia do Julzo, terao de ouvir e ver tudo.. irrefragavelmente.

0) No livro: no Alcorao.
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43, "0 meu pai! Por ccrto,

chegou-me, da ciencia, o que tc

nao chegou; cntao, segue-me, eu te

guiarei a uma senda perfeita.

44.
4tO meu pai! Nao adores

Sata. For ccrto, Sata e desobediente

aO Misericordioso.

45. "0 meu pai! Por certo, temo

que um castigo dO Misericordioso

te toque: entao, tornar-te-ias aliado

a Sata."

46. Elc disse: "Esta rejeitando

meus deuses, 6 Abraao? Em
verdade, se nao te abstens disso,

apedrejar-te-ei. E abandona-me,

por longo prazo!"

47. Abraao disse: "Que a paz

seja sobre ti. Implorarci a meu
Senhor perdao para ti, Por ccrto,

Ele e Afavel para comigo.

48. "E aparto-me
(l)

de vos e do

que invocais, em vez de Allah, e

invoco a meu Senhor. Qui^a, nao

seja cu infeliz com a suplica a meu
Senhor."

49. Entao, quando ele se apartou

deles e do que adoravam, em vez

de Allah, dadivamo-lo com Isaque e

Jaeo. E de cada um fizemos profeta,

50. E dadivamo-los com algo de

Nossa misericordia e fizemo-lhes

iJj-«J> 4*13'

( 1 ) Abraao sai da terra natal, rumo a Siria.
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llngua
{1)

veridica, altissima.

51. E menciona, no Livro, a

Moiscs, Por ccrto, ele era predileto

e era Mensageiro, profeta.

52. E chamamo-lo, do lado dircito

do Monte*
2
*, e fizemo-lo aproximar-

se de Nos, como confidente.

53. E, de Nossa miscricordia,

dadivamo-lo com sen irmao Aarao,

como profcta,

54. E menciona, no Livro, a

Ismael. Por certo, ele era vcridico

na promessa, e era Mensageiro,

profeta;

55. E ordenava a sua farmlia a

oracao e az-zakah*
3
\ e era agra-

davelJunto de seu Senhor.

56. E menciona, no Livro, a

Idris^. Por certo, ele era vera-

cissimo, profeta.

57. E elevamo-lo a urn lugar

altissimo.

58* Esses, os que Allah agraciou

— dentre os profetas da descendencia

de Adao, e dos que levamos, na

J-- -vr-

35 £1 5jj> t^^^jj-

( 1 ) Ou seja, Deus fez torn que se perpetuasse a memona dc Abraiiu, Isaque e Jaco,

por meio da excelente reputaeao, dc veracidade, que gozaram sempre, nas

gcracQcs postcriorcs.

(2) Ou scja, do Moritt: Sinai,

(3>CfH43 n4.

(4) Id ri$; um dos 25 profetas mendonados no AlcorSo. Ha os que iderUificam com

Enoque biblico {Gencsc V 2 1 - 24)
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Area, com Noe\ e da descendencia

de Abraao c Israel, e dos que

guiamos e elegemos - quando os

versiculos dO Misericordioso sc

recitavam, para eles, caiam

prosternados e chorosos.

59- E sucederam, depois deles,

sucessores, que descuraram da

ora^ao, e seguiram a lascivia. Entao,

depararao uma desventura,

60. Exceto quern se voltar

arrependido e crer e fizer o bem;

entao, esses cntrarao no Paraiso - e

nao sofrerao injusti^a alguma -

61. Nos Jardins do Eden, que 0
Misericordioso promeleu a Seus

servos, que creram no Invisivel.

Por certo, Sua promessa se

concretizara.

62. Neles, nao ouvirao

frivolidades; somente a sauda^ao

"Salami", "Paz!", E, neles, terao

seu sustento, ao alvorecer e ao

anoitecer.

63. Esse Paraiso e o que faremos

herdar a quern e piedoso, de Nossos

servos.

64. "E nao descemos
(1)

senao

por ordem de teu Senhor
(2)

, DEIe e

1

ijfb 'Cjj

0) Qucm esta falando e o anjo Gabriel.

(2) Trata-se, aqui, da fala do an jo Gabriel, quando. apos certa demora na revela^ao, o

Proleta ainda Ihe perguntou: "O que te impede de visiiar-nos?"
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o que esta adiante de nos e o que

esta detras de nos e o que esta

cntre ambos. E tcu Scnhor nada

esquece.

65. 0 Senhor dos ceus e da

terra e do que ha entre ambos.

Entao, adora-0 e pacienta, em Sua

adoracaa Acaso, conheces-Lhe

algum homonimo?"

66* E o scr humano (1)
diz:

"Quando morrer, far-me-ao sair

vivo?"

67. E o ser humano nao se

lembra de que o criamos antes,

enquanto nada era?

68. Entao, por leu Senhor!

Reuni-los-emos e aos demdnios;

em seguida, fa-los
(2
--emos estar

presentes, ao redor da Gcena,

genuflexos.

69. Em seguida, tiraremos, de

cada seita, o mais rebelde deles

contra 0 Misericordioso,

70. E, em verdade, Nos somos

melhor Sabedor dos que sao mais

merecedores de ser por ela

queimados.

71. E nao havera ninguem de

vos que por ela nao passe. E

(1) Alusao a 'Ubai Ibn Khalaf. cuntempuraneu do Pro Tela, o qual negava a

Ressurreicao.

(2) Los: os que nao creem na Ressurreicao. como o-s idolatras dc Makkah. ncssa cpoca.
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determinacao decretada.

impende a teu Senhor,

que

72. Em seguida, salvaremos os

que foram piedosos e deixaremos,

nela, os injUstos, genuflexos.

73. E, quando se recitam, para

eles, Nossos evidentes versiculos,

os que rencgam a Fe dizem aos que

creem: "Qual dos dois grupos(n

tern a situacao mais confortavel e a

mais bela companhia?"

74. E quantas geracoes aniquila-

mos, antes deles, as quais foram

melhores em conforto e aspecto?

75. Dize, Muhammad: "A
quern esta em descaminho, que O
Misericordioso lhe estenda a vida,

por certo tempo, ate que
,
quando

virem o que lhes foi prometido -

ou o castigo ou a Hora - saibam.

entao, quern esta em pior situacao,

eeo mais fraco da tropa.

76. "E Allah acresce orientagao

aos que se guiam. E as boas obras,

duradouras, sao, junto de teu

Senhor, melhores em retribuipao e

melhores em destine"

77. E viste quern renega Nossos

sinais e diz: "Em verdade. ser-me-

ao concedidas riquezas e filhos
(2)?"

qm^S!^! Cfjii)£&

(1) Ou seja, de crentes e d esc rentes.

(2) Alusao que disse o idolatra A I

cAssT Ibn Wail, ao moslime Khabbah Ibn At
1A ratt,
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78. Avistou ele o Invisivel, ou

firmou pacto com O Misericordioso?

79. Em absolute^ nada disso!

Escreveremos o que ele diz e

cstender-lhe-emos o castigo.

intensamentc.

80. E herdar-lhe-emos o que diz

possuir, e a Nos vira sozinho.

81. E tomam(l)

s
alem dc Allah,

outros deuses, para que lhes sejam

um poder.

82. Em absolute, nao o scrao.

Renegarao
(2)

sua adoratpao e serao

deles antagonistas.

83. Nao viste que enviamos os

demonios contra os renegadores da

Fe, para incita-los, ao mal,

impeluosamentc?

84. Entao, nao lhes apresses o

castigo. Apenas, contamo-lhes^

tod os seus atos, precisamente,

85. Lembra-lhes de um dia,

quando reunirmos os piedosos, em
missao de honra aO Misericordioso,

* j i
\jz

i ,

Sty

"Aratt, quando este solicitou a devolu^ao do emprestimo que lhe fizera. Como
aquete nao tencionava pagar a dEvida, e descrendo da Ressurreifao, assegurou,

ironicamenlc, a este, que somcntc lhe pagar i a, quando, ao ressuscttar, rccebcssc

outros bens e Mhos.

( 0 Ou seja, os idolatras dc Makkah

scja, os [dolos rencgarao sua adoracao

(3) Isto e, tudo que fa/cm lhes c computado, para, no Dia do Jinzo, prestarcm coma de

cada alo.
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86, E impulsionarmos os

crimmosos para a Geena, como
rebanhos sequiosos,

87, Nao terao
(l)

o poder de

intercessao scnao os que houvcrem

firmado pacto com O Miseri-

cordioso.

88, E eles
(2) dizem: "G Miseri-

cordioso tomou para Si um filho!"

89, Com efeito, flzestes algo

horrente!

90, For causa disso, os ceus

quase se despedacam e a terra se

fende c as montanhas cacrrt

desmoronando-se,

91, Por atribuirem um filho aO
Misericordioso!

92, E nao e concebfvel que O
Misericordioso tome para Si um
filho.

93, Todo ser que esta nos ceus e

na terra chegara aO Misericordioso

apenas como servo.

94, Com efeito, Ele os enumerou

e os contou, precisamente.

95, E todos eles, no Dia da

Ressurreicao, Lhe chegarao indivi-

dualmente.

(0 On sejti, homens nao podcriio inlercedcr por mngu^m.

(2) Eles: os judeus e os cristaos.
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96. Por certo, aos que creem e

fazem as boas obras, O Miseri-

cordioso fa-los-a ter afei9ao
(l)

mutua.

97. Entao, apenas o*
2)

facilitamos

cm tua lingua, para que, com ele
3

alvissares os piedosos e admoestes

urn povo irredutivel.

98. E quantas gcra^oes

aniquilamos, antes deles! Sentes a

alguem delas? Ou Ihes ouves

algum murmurio?

(') A propria afci^ao de Dcus c a de todos seres.

(2)0
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SURATU TA-HAn)

A SURA DE TA-HA

De Makkah ~ 135 versiculos,

Em- name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

1. Ta-Ha,

2. Nao fizemos descer sobre ti o

Alcorao, para que sejas infeliz
(2}

,

3. Mas como lembranca para

quem receia a Allah.

4. E revelacao descida de Quem
criou a terra e os altos ceus.

5. O Misericordioso estabeleceu-

Se no Trono.

6. DEle e o que ha nos ceus e o

que ha na terra e o que ha entre

ambos e o que ha sob o solo.

7. E, se alteias o dito, por certo,

Ele sabe o segredo e o mais

recondito ainda.

~3

(1) Ta n Ha: nomes de duas letras arabes correspondents aproximadas T em porlugues,

as letras t e h. Acerca de seu significado, ver II 1 n3. Assim, denomma-sc a sura,

pel a mencao dessas letras em seu primeiro verskulo, a quat se inieia por palavras

dirigidas ao profeta Muhammad, que o lembram de que o Alcorao nao foi revclado,

para causanthe fadiga, Lembram-no, tarnbem. de que o Alcorao foi revclado por

Deus, Que criou os ceus e a terra, e Que tudo conhece. A seguir, ha mencao da

historia de Moises e sua mensagem, do episodic dos fllhos de Israel, quando da

adoracao do bczcrro, logo ap6s a saida do Egito; do dialogo en ire Deus e Moises e

entre estc c Farao; do desaflo entre Moises e os feiticetros. Ha breve referenda

sobre a historia de Adao c do perdao de Deus, apos o pecado. Finalmente, ha

recomendacao ao Pro tic la para que paciente, ore e oncntc a todos na boa conduta
(2) Re fere- se a fadiga expertmen lad a pelo Profeta, que, logo apos a revelacao, passava

noites o rando a Deus. E tanto se empenhou na eclsa tarefa que, tendo os pes

intumescidos de cansaco, foi advert ido pelo an jo Gabriel de que se cuidasse. uma
vez que a moderacao, inclusive na prece, e essencial.
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S.Allah, nao existe deus senao

Ele. DEle sao os mais belos nomes.

9. E chegou-te o relato de Moises?

10. Quando ele viu um fogo,

entao, disse a sua familia:

'Termanecei aqui. Por certo,

cntrcvejo um fogo. Talvez vos

traga dele um ticao, ou encontrc,

junto do fogo, a 1guma orienta^ao.''

11. E, quando chegou a ele,

chamaram-no:
t40 Moises!

12.
t4

Por certo, Eu sou teu Senhor

Entao, tira tuas sandalias: por certo,

estas no vale sagrado de Tuwa.

13.
UE Eu te cscolhi; eniao,

ouve o que te sera revelado,

14/
4

Por certo, eu sou Allah;

nao existe deus senao Eu; entao,

adora-Me e cumpre a oracao cm
lembranca de Mim.

15. "Por certo, a Hora esta

chegando; estou prestes a faze- la

aparecer
(l

\ para que eada alma se

recompense pelo que se esforca em
fazer,

16. "Entao, que aquele que nela

nao ere e segue seu capricho, nao

te deixe te afastares dela; pois,

arruinar-te-ias.

0o>^i^U^S

Aparecer traduz o verbo arabe 'ukhft, derivado do verbo *akhfa que, de acordo

com o contexto, signiflca esconder ou mover a coberta, isto c, dcscubrir,

aparecer. Nesta ultima acep^ao, foi usado, aqui, o verbo.
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17. "E o que e isso, em tua

destra, 6 Moises?"

18. tile disse: "E minha vara:

apoio-me sobre ela e, com ela, faco

derribar a folhagcm para mcu
rebanho. e, nela, tenho outros usos.

1 '

19. Allah disse: "Lanca-a, 6

Moises!"

20. Entao, ele a laneou e ei-la

scrpentc a colcar,

21. Allah disse: "Toma-a e nao

temas. Toma-la-emos em seu estado

anterior.

22. "E junta tua mao a teu

flanco: ela saira alva, scm mal
<1}

algum, como outro sinal,

23. "Para que te facarnos ver

algo de Nossos grandiosos sinais,

24. "Vai a Farao; por certo, clc

cometeu transgressaa
1 '

25. Moises disse: "Senhor meu!

Dilata-me o peito,

26.
UE facilita-me a missao,

27.
ilE desata-me um no da

lingua
(2)

,

28. "Para que eles entendam

meu dito,

LJ*Jo-J\S

(
1 ) Ou so i a. sem o ma! da lepra

(2} Diz a tradicao que Moises padecia de um defeito da fala. provavclmcntc de

tartamudcz.
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29. "E faze, para mini, um vizir,

assistente, de minha familia:

30. "AaTao, meu irmao,

31/lnlensa, com ele, minha for<;a,

32,
iLE associa-o a minha missao,

33, "Para que te glorifiquemos

amiiide.

34, "E para que amiude nos

lembremos de Ti,

35. 'Tor certo, de nos, Tu es

Onividente
"

36. Allah disse: "Com efeito, e-

te concedido teu pedido, 6 Moises,

37. "E, com efeito, ja te fizemos

merce, outra vez,

38-
;tQuando inspiramos a tua

mae o que Ihe foi inspirado:

39, "Deita-o na area e deita esta

na onda - entao, que a onda o

lance a margem! - Um inimigo

Meu e inimigo seu o tomara." E

lancet sobre ti amor, de Minha

parte, e isso para que fosses criado

diante de Meus olhos.

40. Quando por la tua irma

andava, e disse:
u
Indicar-vos-ei quern

dele pode cuidar?" E devolvemo-te

a tua mae, para que se lhe

refrescassem de alegria os olhos^

i V

[TVl .1

if 4 *^ t ****
«

^

- ^ ^^ ^ -r^ j ,^Tt^ St* J "

1 — *

0* ^b^c^l^^jcij q>^X6

0)Cf. XIX 26 n2.
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e que el a se nao entristecesse. E

mataste uma pessoa; e N6s tc

salvamos da angustia
1

\ e te

provamos, seriamcnte. Entao,

permaneceste anos entre os

habitantes de Madian; em seguida,

chegaste a urn tempo predestinado,

6 Moises!

41. "E escolhi-te para Mim,

42. "Vai
s
tu e teu irmao, com

Meus sinais, e de nada descureis,

em lembraca de Mim.

43. "Ide ambos a Farao; por

certo, ele cometeu transgressao.

44. "Entao, dizei-lhe dito afavel,

na esperanca de ele meditar ou

recear a Allah."

45. Ambos disseram: "Senhor

nosso! For certo, lemcmos que ele

se apresse em prejudicar-nos, ou

que cometa transgressao."

46. Ele disse: "Nao temais. Por

certo, sou convosco. ouco e vejo.

47. "E ide a ele c dizci: Tor certo,

somos ambos Mensageiros de teu

Senhor; entao, envia conosco os

filhos de Israel e nao os castigues.

Com efeito, chegamos a ti com urn

sinal de teu Senhor. E que a paz

seja sobre quern segue a orientacao!

3. i^vJop ii)cX3j ^JJi

(0 Qucr di^cr. Moires sobreviveu ap6s cada provatao: quando nasceu. Ibi salvo a

matanca dos v tiroes, imposta por tarao; ]am;ado ao NUo. salvou-se: havendo

matado urn egipdo copta, escapou, fugindo para Madian.
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48.
:t Tor ccrto, foi-nos rcvclado

que o castigo sera sobre quern

desmente a Mensagem e volta as

costas.
3 "

49. Farao disse
(l)

: "Entao, quern

e vosso Senhor, 6 Moises?"

50. Moises disse:
t4

Nosso Senhor

e Quern deu a cada cousa sua

criacao^; em seguida, guiou-a/'

51. Farao disse: "E que e das

gera^oes anteriores?"

52. Moises disse: "Sua ciencia

esta junto de meu Senhor, em um
Livro. Meu Senhor nao se

descaminha e nada esquece.

53.
4

Tie e Quern vos fez da terra

leito, e. nela, abriu caminhos. para

vos; e fez descer do ceu agua/'

Entao, com ela, fizemos brotar

casais de varias plantas.

54. Comei e apascentai vossos

rebanhos. Por certo, ha nisso sinais

para os dotados de entendimento.

55. Dela
(3]

vos criamos e a ela

vos tornamos e dela vos faremos

sair, outra vez.

56. E. com efeito, fizemo-Io ver

todos Nossos sinais; mas, elc os

desmentiu e os recusou.

t

l^lyJ-L^ Lil*

0) Farao: assim, perguntou quando os mensagciros Ihc transmitiram a mensagem
(2) Criacao: existencia.

Dela: da terra.
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57. hie disse: "Chegaste-nos,

para fazer-nos sair de nossa terra,

com tua magi a, 6 Moises?

58. "Entao, em verdade, chegar-

te-emos
?
com magia igual, E marca,

entre nos c ti, urn tempo prometido,

ao qual nao fallaremos, nem nos

nem tu
?
em lugar equidistante^

59. Moises disse: "'Vosso tempo

prometido sera o dia do

ornamento
(1)

, E que os homens sejam

rcunidos em plena luz matinal/'

60. Entao, Farao retirou-se e

juntou sua insfdia; em seguida,

voltou.

61. Moises disse-lhes:
Lt

Ai de

vos! Nao forjeis mentiras acerca de

Allah, pois ele vos exterminara, com
um castigo. E, com efeito, mal-

aventurado sera quern as ibrjar."

62. E, deliberaram, entre eles,

sua questao e guardaram segredo

da confidencia.

63. Disseram: "Por certo, cstes

sao dois magicos que desejam

fazer-vos sair de vossa terra, com
sua magia, e apoderar-se de vosso

metodo exemplar,

64.
i4

Entao, juntai vossa insidia;

cm seguida, vinde enfileirados. E,

t&3 iS^iP^

>j3 ^ JejHi \j^jVJ "^ir'tf

I
1

) Dia do Ornamento: dia de testa, possivdmemc, na ehegada da primavera, quando

os egipdos se adornavam. t as ruus c aos icmplos. e. iscntos de trabalho, todos se

reunianru em fcsta.
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com efcito, bem-aventurado sera,

hoje, quem tlcar por cima."

65* Disseram:
uO Moises!

Lan^aras tua vara, ou scrcmos os

primeiros que lancaremos as

nossas?"

66. Disse: "Mas, lancai vos.
11

Entao, eis suas cordas e suas varas

que, por magia, lhe pareciam colear.

67. E, em seu amago, Moises

teve medo.

68. Dissemos: "Nao temas! Por

certo, tu, tu es o superior;

69. "E lan^a o que ha em tua

destra; ela engolira o que

engenharam. 0 que engenharam e,

apenas. insidia de magico. H o

magico nao e bem-aventurado,

aonde quer que chegue,"

70. Entao, os magicos cairam

prosternados. Disseram: "Cremos

nO Senhor de Aarao e Moises,"

71. Farao*
1

* disse; "Credes nele,

antes de eu vo-lo permitir? Por

certo, ele e vosso mestre
s
que vos

ensinou a magia. Entao, em
verdade, cortar-vos-ei as rnaos e as

pernas
;

de lados opostos, e

crucificar-vos-ei nos troncos das

tarnareiras, e sabereis qual de nos e

mais veemente no castigo e mais

3. X.

3 L^y ^^^^^^J^j

A >\l '\~ V

( * ) Farao, furioso. comecon a amcacar os magicos.
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permanente (1) em poder."

72. Disseram: "Nao te daremos

preferencia sobre as evidencias que

nos chegaram e sobre Quern nos

criou. Entao, arbitra o que quiseres

arbitrar. Tu arbitras, apenas, nesta

vida terrena,

73. "Por certo, cremos em nosso

Senhor, para que nos perdoe os erros

e a magi a, a que nos compeliste. E

Allah e Melhor e mais

Permanente(2)
, em poder."

74. Pot certo, quern chega a seu

Senhor, sendo criminoso, tera a

Geena, em que nao morrera nem
vivera.

75. E os que Lhc chegam, scndo

crcntes, havendo feito, de fato, as

boas obras, entao, esses terao os

altos escaloes,

76.0s Jardins do Eden, abaixo

dos quais correm os rios; nesses,

serao eternos, E essa e a recompensa

de quern se purifica.

77, E, com efeito, inspiramos a

Moises; "Parte, durante a none,

com Meus servos; e traga-lhes uma
vereda seca no mar: nao temas ser

alcancado e nada receies."

0) Farao faz atentar para o poder divino de qui

com o do Deus de Moises

(2) Qu scja. Deus c () Melhor cm rccompcnsar c

e pretendia ser irrvestido e compara-o

: O Mai 5 Permanent^ cm poder.



20. Suratu Ta-Ha Parte 16 506 Y » dp o JJ-1

78. E Earao perseguiu-os, com
seu exercito; entao encobriu-os o

que da onda os encobriu.

79, B Farao descaminhou a sen

povo c nao o guiou,
r

80. 0 filhos dc Israel! Com
efeito, salvamo-vos de vosso

inimigo, e prometemo-vos encontro

no lado direito do Monte, e

fizemos descer, sobre vos, o mana

e as eodomizes, e dissemos:

Sl/'Comei das cousas benignas,

que vos damos por sustcnto. c nao

cometais transgressao: senao, minha

ira cairja sobre vos. E aquele,

sobre quern Minha ira caL se

abismarl de fato, na Geena.

82/*E, por certo, sou Perdoador

de quern sc volta arrependido e ere

e faz o bem. em seguida, se guia."

83. Allah disse: "E o que te fez

apressar-tc cm vir adiante de teu

povo
{l)

;
6 MoisesT *

84. Moises dissc: "Ei-los em
mitiha pegada, e apressei-me em
vir a Ti - Senhor meu! - para que

isso Te agrade."

85. Allah disse: ''\ por ccrto,

N6s
7
de fato, provamos teu povo,

depois de ti, e As-Samiriy(2)

descaminhou-os."

0

ji^1

Jc55

WW/

^ i ^ if J '7 ^ i-*

( 1) Povo: 70 lideres, escolhidos por Moises, para ircm com ele ao encontro de Deus.

(2) As-Samiriy urn dos scguidores da cren^a mosaica. For haver pertencido a um
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1

86. Entao, Moises retornou a

seu povo, irado, pesaroso. Dissc:
&*0 meu povo! Vosso Senhor nao vos

promctcu bela promessa(U? Sera

que a alianga
(2)

lornou-se longa

para vos? Ou desejastes que caissc

sobre vos ira de vosso Senhor,

entao fal tastes a minha promessa?"

87. Disseram: "Nao faltamos a

tua promessa, por vontade nossa,

mas fizeram-nos carregar fardos de

ornamentos
(3) do povo; entao,

deitamo-los t4) ao fogo e, assim,

tambem, lan^ou-os
(5)

As-Samiriy
"

88. Entao ele Ihes fez sair
(6) um

bezerro, um corpo que dava

mugidos, e disseram
(7)

: "Este e

vosso deus e o deus de Moises/
5

Entao, ele esqueceu a verdade.

89. E nao viram eles que ele*
9}

lhes nao respondia dito algum nem

povo que adorava bezerros, foi insincero. em reiacao a sua fe\ e, na ausenda dc

Moises, induziu o povo a taurolalria.

A Promessa de Deus consistia em protege-los, para kva-]os a Terra Promclida e,

antes de ludo, ofcrtar-lhes a Tora, com Sua Lei e Mandamentos.

(2) Ou seja, Moiscs indaga ao povo se, aflnal, Jui tao longo o espaco de tempo entrt

sua ida ao Monte e seu retorno, para que o povo. em sua ausencla, se

impacientasiie e se eomporiasse com irrevcrencia.

0) Trala-sc dos ornamentos dos egtpcios, que os filbos dc Israel Ihes haviam pedido

emprestado. a fim de se adomarem para uma lesta dc easamento. Kstes

omamenlos acabaram ficando torn eles. ate o exodo

(4) Los: os ornamentos foram lancados ao fogo.

(-) Os: os ornamentos que possuta As-Samirty. alem do p6 que recolheu das pegadas

deixadas pclo cavalo do anjo Gabriel.

(6) qu suja, fez sair do fogo o bezerro fundido com os meiais dos ornamentos.

0) Ou seja, As-Samiriy t scus proselitos.

(8) As-Samiriv esqucecu-se de que Deus jamais podc ser um bezerro.

(9) FJe: o be/erru.
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possiria, para eles
?
prejuizo nem

beneficio?

90.1:, com efeito, antes, AaTao

dissera-lhes: "O meu povo!

Apenas, sois provados por ele
(l

\ E
?

por ccrto, vosso Scnhor c O
Misericordioso; entao, segui-me e

ohedecei-me a ordenV

91. Disseram: "Nao deixaremos

de cultua-lo, ate que N4oises retorne

a nds>"

92. Moises (2)
disse;

u6 Aarao!

Quando os viste se descaminharem.

o que te impediu

93.
uDe me seguires? Rntao

:

desobedeceste a minha ordcm?"

94. Aarao disse; "O filho de

minha mae! Nao me apanhes pcla

barba nem pela cabe^a. Por certo,

receei que dissesses; 'Causaste

separa^ao entre os filhos de Israel,

e nao observaste meu dito!'
"

95. Moises disse: "Qual foi teu

intuito, 6 Sammy?"'

96. Ele disse:
u
Enxerguei o que

eles nao enxergaram; entao,

apanhei um punhado de po das

pegadas do Mensageiro^
3
\ e

( H Ele: As-Samiriy.

(2) Moises que, ao rctornar do Monte Sinai, depurou com sen povo em praticas

idolatricas.

(3) Mensageiro: o atrjo Gabriel
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deitei^-o, E, assim, minha alma

me aliciou a faze-lo
"

97. Moises disse:
tL

Entao, vai e,

por certo, has de dizer, na vida:
4Nao me toques( T E, por certo,

teras tempo prometido, ao qual nao

te farao faltar. E olha para leu

deus, a quern permaneceste

cultuando; na verdade, queima-lo-

cmos; em seguida, espalha-kv -

emos na onda, totalmente."

98. Vosso Deus apenas, Allah:

e que nao exists deus senao Elc, Elc

abrange todas as cousas cm ciencia.

99* Assim, narramo-te, Muham-
mad, algo dos informcs do que, de

fato, se antecipou. E, com efeito,

concedemo-te uma Mensagem de

Nossa parte.

100. Quern a ela da de ombros,

por eerto, carregara, no Dia da

Ressurreigao, um fardo;

lOLNisto, serao etcrnos. E que

vil carga para eles, no Dia da

Ressurrei^ao,

102.Um dia, quando se soprar

na Trombeta. E reuniremos os

criminosos. nesse dia, azuis dc mcdo.

* _- -: ^

U ) Ou seja: As-Samiriy deitou o punhado de po no bc/erro.

(2) Km punicao, As-Samiriy foi condenado a viver em isolamcnto, por loda a vida, e,

para assegurar esta condena^ao, sempre que se apruximasse de alauciti, scu corpo

se inccrrdiaria corn o contato. Assim, devia evjtar a aproxima^ao de quern qucr que

fosse.

O) Lo: o bc/erro reduzido a cinzas.
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103. Murmurarao, entre eles:
uNao permanecestes na vida

terrcna, senao dez dias."

104. Nos sabemos perfeitamente

o que dirao, quando o mats judieioso

deles disser. "Nao permanecestes

senao um dia/'

105. E perguntam-te pelas mon-

tanhas; entao, dize: "Meu Senhor

desintegra-las-a inteiramente,

106*
4tE deixa-las-a como varzeas,

desnudadas 1

107,
4lOndc nao vcras tortuo-

sidadc nem altibaixos,"

108. Nesse dia, eles seguirao o

convocador c
1

\ sem dele se

desviarem, R as vozes humildar-se-

ao aO Misericordioso; entao, nao

ouviras senao cicios.

109. Ncsse dia, a intcrcessao

nao beneficiara senao a quern O
Misericordioso permitir e aquele

de quern Ele Se agradar, em dito.

110. Ele sabe a que esta adiante

deles e o que esta detras deles; e eles

nao o abarcam, em ciencia.

111. E as faces avassalar-sc-ao,

perante O Vivente, Aquele que

subsisle por Si mesmo. E, com

-5 ^LjLajj£b

a!

(I
) Alusao ao anjo IsratTI, que tocara a trombcta, convocando a Human idadc a

reumao, no Dia do Juko.
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efcito, mal-aventurado e quern

carrega injusti^a.

1 12. E quern faz as boas obras,

sendo crente, nao temera injusti^a

nem opressao*

1 13. E
?

assim, fizemo-lo*
1}

descer em Alcorao*
2>

arabe, e, nele,

patenteamos algo das cominacoes,

para serem eles
{3)

piedosos, ou

para lhcs causar lembran^a.

114. Entao, Sublimado seja

Allah, O Rei, 0 Verdadeiro! E nao

te apresses para a recita^ao do

Alcorao, antes que seja encerrada
(4)

sua revela^ao a u\ E dize: "Senhor

meu, acrescenta-me ciencia."

115. E, com efeito, recomen-

damos, antes, a Adao nao comesse

da arvore, mas ele o esqueceu, e

nao encontramos, nclc, firmeza.

1 1 6* E quando dissemos aos

anjos;
4

\Prosternai-vos diante de

Adao"; entao, prosternaram-se,

exceio Iblis. Elc recusou faze-lo.

117. E dissemos:
t£6 Adao! Por

certo, este e um inimigo para ti e

para tua mulhcr; entao, que ele vos

7j --.# -

1?jUJ Jl==^iiii Lis

( ' ) Lo: is so. a Mcnsagem.

(2) Ou seja, como leitura da revcla^So divina, em lingua arabe. Cf. XII 2 n3.

0) Eles: homens.

.Antes mesmo de 0 anjo concluir a transmissSo de fragmentos da Revela^ao, 0 Profeta

ja os repetia. com 0 intuito de fixa-los na memoria. AquL ha recomendacao para nao

preocupar-sc, com tal, utna vez que Deus cuidara de que ele jamais venha a olvida-la.
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nao faca sair do Paraiso: senas,

pois, infeliz.

1 18. 'Tor certo, nele, nao has de

estar com fome nem com nudez,

119. "E nele, nao has de eslar

com scde nem com calor do sol."

J 20. E Sata sussurrou-lhe

perlidias, Disse:
uO Adao! Queres

que te indiquc a arvore da

etcrnidade c um rcino, que jamais

percccra?"

121. Entao, dela ambos come-

ram, e as partes pudendas

mostraram-se-lhes, e comecaram a

aglutinar, sobre elas, folhas do

Paraiso. E Adao desobedeceu a seu

Senhor, c transviou-se.

122. Em seguida, seu Senhor

elegeu-o, e voltou-Se para ele,

remindo-o, e guiou-o.

123. Ele disse: "Descei ambos

dele
(1

\ todos vos, como inimigos uns

dos outros. E, se, em verdadc, vos

chega de Mim orienlacao, entao,

quern segue Minha orientacao nao

se descaminhara nem se infehcitara.

124. "E quern der de ombros a

Minha Mensagem, por certo, ele

tera uma vida atormentada e

ressuscita-lo-emos ccgo, no Dia da

RcssurTei9ao."

f-- 1

i

-

is

S3 - * K f ^)^\"
W
" > *"

C I) Dele: do Paramo.
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125. Fie dira: "Senhor meu! Por

que me ressuscitaste cego, enquanto,

com efeito, era vidente?"

126. Allah dira: "Assim e.

Nossos sinais chegaram-te e tu os

esqueceste. E, assim, hoje, es

esquecido."

127. E
?
assim, recompensamos a

quern se enlregou a excesses e nao

crcu nos sinais do seu Senhon E.

em verdade, o casligo da

Derradeira Vida e mais veemente e

mais permanente,

128. Entao, nao lhes sao

notorias quantas geracoes

aniquilamos, antes deles, por cujas

vivendas andam, agora? Por certo,

ha nisso sinais para os dotados de

entendimenlo.

129. E, nao fora uma Palavra

anteeipada de leu Senhor e urn

lermo designado, havcr-lhcs-ia sido

imposto o castigo

130. Entao, pacienta, Muham-
mad, quanto ao que dizcm, e

glorifica, com louvor, a teu Senhor,

antes do nascer do sol e antes de

seu ocaso. E, durante as horas da

noite, glorifica-O, entao, e durante

os extremos do dia
3
na esperan^a

de agradar-te a rccompensa disso.

> fv- a *

"fit-" "j* '--"^'T \
' l"" ilC * -r

(') Lhes: ans idrtlatras du Makkali.
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131. E nao estendas teus olhos*
)

para aquilo que fizemos gozar alguns

grupos entre eles
(2)

: sao floreios da

vida terrena, para, com eles, os

provarmos. E o sustento de teu

Senlior e melhor e mais permanente.

132. E ordena a tua familia a

ora^ao. e pacienta quanto a esta.

Nao te pedimos sustento. Nos e

que te damos sustento. E o final

feliz e para a piedade.

133. E eles
(3)

dizem: "que ele

nos chegue com um sinal de seu

Senhorr E ja lhes nao chegou a

evidencia do que havia nas

primeiras paginas
1.<*>7

134. E, se Nos os houvessemos

aniquilado com um castigo, antes

dele
(5)

, haveriam dito:
tL

Senhor

nosso! Que nos houvesses enviado

um Mensageiro: entao, haveriamos

seguido Teus sinais, antes que nos

envilecessemos e nos ignominias-

semos."

135. Dize: "Cada qual esta

aguardando seu destino: aguardai-

o* pois. Entao, sabereis quern sao

os companheiros da senda perfeita

e quern se guia!"

'A

.- --

(MCf. XV 88 n3.

(^) Entre eles: entre os idolatras e os pagaos de Makkah,

(3) Eles: os idolatras.

(4) Ou seja, nas Rscrituras.

(5) Antes dele: antes da vinda do Hrofeta Muhammad.
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SURATU AL~ANBIYA ,(1>

A SURA DOS PROFETAS

Dc Makkah - 1 12 versiculos,

Em rtome de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiado r.

1. Aproxima-se
s

para os

homens^
2
\ seu ajuste de contas,

enquanto eles
?
em desaten^ao,

estao dando de ombros,

2. Nao lhes chega nenhuma
Mensagem renovada de seu Senhor,

sem que a ou^am, enquanto se

divertem,

3. Com os eora^oes entretenidos.

E os que sao injustos guardam

segredo da confidencia: "Este nao

e senao urn mortal como vos. Entao,

achegai-vos a magia, enquanto a

enxergais?"

4. Ele t3)
disse; "Meu Senhor

sabe
(4)

o dito, no ceu e na terra, E

0) Al Anbiyfl
1

: c plural da palavra nabiy, profeta, derivada do verbo anba'a. que

signiflca informar E o Profeta e o que informa os homens das verdades divinas.

Assim, denomina-se esta sum. por relatar, de forma variavel, quanto aos

pormcnores, cpisodios atinentcs a inumcros profctas: Abraao, Noe, Moists, Aarao.

Lot Ismael, IdrTs, Zul-Kifh zun-Nun, Zacarias, Joao e Jesus H, como todas as

suras reveladas cm Makkah, esta trata do assunto da eren<;a
;
em seus aspeclos

basicos: a unicidade de Deus, a Mensagem Divina e a Ressurreicao. Alem disso,

ap resent a os fenomenos universais, para evidenciar a grandc/.a do Criador dos

ceus e da terra, do dia e da nolle, do sol e da lua, reiterando que a origem de todo

scr vivo esta na agua, Trata, outrosstm, da qu estao da bem-aventuran^a e da ma-

aventuranca, dos benfeitores e dos malfeitores.

(2) Ou seja, para os idolalras de Makkah.

(3) Ele: Muhammad.
(4) Dcus, conhccc todas as palavras dilas, no ceu e na terra, conhece, tarnbem, as

confidents as dos descrentes.
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Ele e O Oniouvinte, 0 Onisciente."

5. Mas eles dizem; "E um
amontoado de sonhos

(l)
! Ou antes,

ele o forjou, Alias, e um poeta,

Entao, que ele nos faca vir um sinal

igual ao com que foram enviados

os profetas antepassados."

6. Antes deles, nenhuma cidade

dentre as que destruimos foi crente

ao ver os sinais. Entao, crerao eles?

7. E nao enviamos, antes de ti,

senao homens, aos quais fizemos

revel acoes. - Entao, interrogai os

sabios da Mensagem* 2)
, sc nao

sabeis. -

8. E nao fizemos deles corpos

que nao comessem alimentos, e

nao foram eternos,

9. Em seguida, cumprimos a

promessa a eles, entao, salvamo-

los e aqueles a quern quisemos, e

aniquilamos os entregues a

excessos,

10. Com efeito, fizemos descer

para vos um Livro, em que ha honra,

para vos. Entao, nao razoais?

11. E quantas cidades destmi-

mos, que foram injustas! - E fizemos

surgir, depois del as, outros povos —

3 * ¥

f
3 -^IJ^JjO ^Xj'i

( 1 ) Alusao ao Alcorao

(2) Os Sabios da Mensagem: os judeus, aos quais fora enviada a Tora; c os cristas,

que receberam o Evangelho
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12- Entao, quando perceheram

Nosso suplicio, ei-los fugindo delas,

galopando,

13* Foi-lhes dito: "Nao galopeis

e retornai a opulencia, em que

vivieiSj e a vossas vivendas, para

serdes interrogados
cl) ."

14. Disseram: "Ai de nos! Por

certo, fomos injustos!"

15. E nao cessou de ser essa sua

lamentaciio, ate que os fizemos

como que ceifados, extintos.

16. E nao criamos o ceu e a terra

e o que ha entre ambos, por diversao.

17. Se houvessemos desejado

tomar um entretenimento^, have-

lo-iamos tornado de Nossa parte
(3)

s

se houvessemos querido faze-lo.

18. Mas arrojamos a verdade

contra a falsidade; entao, esmaga-a

e ei-la nula, E ai de vos pelo que

alegais!

19. E dEle e quem esta nos ecus

e na terra. E os que estao junto

dEle nao se ensoberbecem, diante

de Sua adoracao, nem esmorecem.

20. Glorificam-nO, noite e dia;

nao se entibiam jamais.

tit, r ' ^

i2J oj;

4? Jj>iH^ J^iJuW^OPV^

0) A os transfugas, os anjos disseram que nao fugissem, e retornassem. para que,

assim, fossem inlerrogados por circunstantes accrca da Sra divina sobrc elcs.

(2) £ ntreten imen to: aqui, significa mulher ou filhos

0) On seja, entre os seres celestiais, criados por Deus.
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(!)
21. Sera que tomaram eles

deuses da terra
c2
\ os quais

ressuscitam mortos?

22. Houvesse, em ambos(3

\

outros deuses que Allah, haveriam

sido ambos corrompidos, Entao,

glorificado seja Allah, 0 Senhor

do Trono. acima do que alegam!

23. Ele nao e interrogado, acerca

do que faz, enquanto eles serao

interrogados,

24. Ou tomaram, alem dEle,

deuses? Dize
?
Muhammad; 'Trazei

vossa provan^a. Esta e a

Mensagem(4)
de quern e comigo, e

a Mensagcm(5)
de quern foi, antes

de mim " Mas a maioria deles nao

sabe a verdade, entao, a ela estao

dando de ombros.

25. E nao enviamos, antes de ti,

Mensageiro algum, sem que lhe

revelassemos que nao existe deus

senao Eu; entao, adorai-Me.

26. E dizem: Misericordioso

tomou para Si urn filho"

Glorificado scja Ele! Mas eles
(6)

t

-

^ ^ iX>4'-^jK^

43 JJJL-Pb

(1) Eles: os id6!alras de Makkah
(2) Deuses da terra: aqueles feitos de pedra, barro, madeira, ouro, prata, etc..

(3) Em ambos: nos c£us e na terra.

(4) Mensagem de quern e comigo: o Alcorao, que e a mensagem dos contemporaneos

de Muhammad,
(5.) Mensagem de quern foi, antes de mim: a Tora c o Evangelho, a mensagem dos

judeus e dos cristaos, que precederam o Alcorao

(6) Eles: os anjos. Este versiculo foi rev elado, quando a tribo de Khuzacah aflrmara que

os anjos eram "filhas de Deus".
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sao Seus servos honrados,

27. Nao O antecipam no dito e

atuam por Sua orderru

28. Ele sabe o que esta adiante

deles e o que esta detras deles. E

eles nao intercedem senao por

quern Lhe agrada. E, do receio

dEle, estao amedrontados^*

29* E a quern, dentre eles, diz:
4i

Por certo, sou deus, em vez dEle",

a esse recompensaremos com a

Geena, Assim, recompensamos os

injustos.

30, E os que renegam a Fe nao

viram que os ceus e a terra eram

urn todo compacted e N6s

desagregamo-los, e fizcmos da

agua toda cousa viva? - Entao,

nao creem? -

31, E fizemos, na terra, assentes

montanhas, para que ela se nao

abalasse com eles, e, nela, fizemos

amplos desfiladeiros, por caminhos,

para se guiarem.

32. E fizemos do ceu um teto

custodiado. E eles, a seus sinais,

estao dando dc ombros.

4»y

(0 Os anjos receiam o castigu e a ira de Deus, infligidos aos que se descaminham

(2) o vcrsiculo confirm a o dado cicntifico de que a formacao do sisiema solar (da

terra e dos planet as, em particular), provem de um processo dc scparacao dc um
todo inicial, que foi nebulosa primitiva

0) Outra verdade cientifka, que o Alcorao antecipa
f
uma vez que a vida se originou

na agua, e esta e a parte primeira constitutive de toda celula viva (protoplasma).
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33. E Ele e Quern criou a noite e

o dia, e o sol e a lua. Cada qual

voga, em uma orbita.

34* E nunca fizcmos a etemidade

para mortal algum, antes de ti. Entao,
i i \

se morres, serao eles eternos?

35. Cada alma experimental a

morte. E por-vos-emos a prova,

com o mal e com o bem, a guisa de

tentacao. E aNos sereis retornados.

36, E, quando os que renegam a

Fe te veem, nao te tomam senao

por objeto de zombaria, e dizem:

"E este quern difama vossos

deuses?" E eles, da Mcnsagcm dO
Misericordioso, sao renegadores.

37. 0 ser humano foi criado de

precipitacao, Far-vos-ei ver Meus
sinais: entao, nao Me apresscis!

38. E dizem: "Quando sera o

cumprimento desta promessa, se

sois veridicos?"

39. Se os que renegam a Fe

soubessem da hora, em que nao

poderao deter o fogo das proprias

faces nem das proprias costas, e

em que nao serao socorridos, nao

se haveriam apressado!

40* Mas Ihes chegara ela
(2)

,

inopinadamente, e deixa-los-a

G3 04^==^ .^^^^J 1

^ 1 ^

(1) Eles: os idolatras de Makkah.

(2) Ela: a promessa do castigo que reclamam no versiculo 38.
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atonitos: entao, nao poderao repulsa-

la nem se lhes concedera dila^ao.

41. E, com efeito, zombaram de

Mensageiros, antes de ti; entao,

envolveu aos que escarneceram

deles aquilo
(n

de que zombavam.

42. Dize:
uQuem vos resguarda,

na noite e no dia, do castigo dO
Misericordioso?" Mas eles estao

dando de ombros a Mensagem {2)

de seu Senhor.

43. Ou tern eles deuses que os

defendam, alem de Nos? Mas estes

nao podem socorrer-sc a si mesmos

nem serao acompanhados por Nos,

44. Ao contrario, fizemos gozar

a esses e a seus pais, ate que se

lhes prolongou a idade* Entao. eles

nao veem que chegamos a terra*
3
\

diminuindo-a em seus extremos?

Serao eles, pois, os vencedores?

45. Dize: "Admoesto-vos, apenas,

com a revela^ao. E os surdos nao

ouvem a convoca^ao, quando

admoestados."

46. E, se um sopro do castigo de

teu Senhor os toca, em verdade,

dizem: "Ai de nos! Por certo,

fomos injustos."

,V 3

£3 OL?J^ 'oitLPJOi ^-^l! '

H) Aquilo: o castigo preconizado pelos mensag'

(2) Mensagem: o AlcorSo.

(3) cf. XUI 41 n4.

:eiros.
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47, E N6s poremos as balan^as

equitativas para o Dia da

Ressurrei^ao; entao, nenhuma

alma softera nada de injusti^a. E,

se houver a<?ao do peso de um grao

de mostarda11
*, fa-la-emos vir a

balao^a. E bastamos Nos por

Ajustador de contas.

48, E, com efeito, concederamos

a Moises e a Aarao o Criterio
(2)

, e

luminosidade e Mcnsagem para os

piedosos,

49, Os que receiam a seu Senhor,

ainda que InvisfveL e da Hora eles

eslao amedrontados.

50, E este
(3)

e uma Mcnsagem
hendita, que fizemos descer. Entao,

ser-lhe-eis negadores?

51, E, com efeito. concederamos,

antes, a Abraao sua retidao - e

eramos, dele, Onisciente -

52, Quando disse a seu pai e a

seu povo: "Que sao estes idolos,

que estais cultuando?"

53, Disseram; "Eneontramos

nossos pais adorando-os,"

»*7 * J #

"f - £ J

(0 JVlostarda: designacao que abrange divcrsas pian las erueiferas, eujas sementes ou

graos s3o tSo diminutos que n^o a Icancam 1 miiigrama de peso. Dai a

comparacSo, exisienie no verslculo, quando nem o men or e ma is insignificante

ato humane escapara a justi^a divina, no Dia do Juizo.

(2) 0u seia h a Tora.

(3) Este: o AlcorSo.



21. Suratu Al-Anbiyfl 1 Parte L7
\ 523 i

\ V t£r

54. Hie disse: "Com efeito, vos

e vossos pais tendes estado em
evidente descaminho.

,,

55* Disseram: "Chegaste-nos com

a verdade, ou es dos que se

diverlem?"

56. Disse; "Nao 0 sou. Mas
vosso Senhor e 0 Senhor dos ceus

e da terra, Que os criou, e sou das

testemunhas disso,

57.
UR por Allah! Insidiarei

vosso s idol os, depois de vos

retirardes. voltando-lhes as costas."

58. lintao, fe-los
(l) cm peda^os,

exceto o maior deles, para a ele
(21

reotrnarem \

59. Disseram: "Quern fez isto a

nossos deuses? Por certo, ele e dos

injustos."

60. Alguns disseram: "Ouvimos

urn jovem difamando-os, Chama-

se Abraao."

61. Disseram: "Entao fazei-o vir

diante dos olhos dos homens, na

esperanca de o testemunharem."

62. Disseram: "Foste tu que

fizeste isso a nossos deuses, O
Abraao?"

63. Disse: "Mas 0 maior deles,

%9 A
.

fill .'

"

0 ^jii-^

(V) Los: os idolos.

ieja, para que os idolatras se dirigi^s&m ao Idolo restante, 0 maior de todos.
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este aqui, o fez. Entao, interrogai-

os, se e que falam."

64. Entao, cairam em si, e

disseram uns aos outios: 'Tor certo,

sois vos os injustos!"

65. Em seguida, viraram a

cabega* \ e disseram: "Com efeito,

sabes que esses nao falam/'

66. Abraao disse: "Entao,

adorais, em vez de Allah, o que em
nada vos beneficia nem vos

prejudica?

67. "Ufa a vos e ao que adorais,

em vez de Allah! Entao, nao

razoais?"

68. Disseram;
u
Queimai-o (2)

s
e

socorrei vossos deuses, se quereis

fazer algo por eles."

69. Dissemos(3)
:
"6 fogo! Se

frescor e paz^
43
sobre Abraao."

70. E desejaram armar-lhe

insidias; entao, fizemo-los os mais

pcrdedores.

71. E salvamo-lo e a Lot.

levando-os a terra
(5) que

abencoamos, para os mundos,

01

(0 Virar a cabe^a; cxpressuo que. em portugues, tambem quer dizer tornar-se

insensate, cair na insensatez. No texto, depots dc rceonheccrem que eram iniquos,

voltaram a insensatez, ataeando Abraao, em defesa dos idolos.

(2) O. Abraao.

(3) O sujeito do verbo e Deus, Que ordenou ao fogo nao queimasse Abraao

(V Paz: no vcrstculo, enccrra o sentido de saha^ao e seguran^a.

(5) Qu seja, a regiao de Ach-Cham, reprcscntada, atuatmente. pda Siria. Libano,
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72. E dadivamo-lo com Isaque,

e Jaco por acrescimo. E, a todos,

fizemo-los integros.

73* E fizcmo-los proccres, que

guiaram os homens, por Nossa

ordem. E inspiramo-lhes a pratica

das boas cousas e o cumprimento

da ora^ao e a concessao de

az-zakah
(1)

. E foram Nossos

adoradores.

74, E a Lot, concedemo-lhe

sabedoria e ciencia, e salvamo-lo

da cidadc que pratieava as

torpezas. Por ccrto, eles
(2) eram um

povo atrcito ao mal, perverso.

75, E fizemo-lo entrar em Nossa

misericordia. Por certo, ele era dos

integros,

76, li Noe, quando, antes, Nos

chamou, entao, atendemo-lo e

salvamo-lo e a sua familia da

formidavel angustia^>

77, E socorremo-lo, contra o

povo que desmentira Nossos sinais*

Por certo, eram um povo atreito ao

mal, Entao, afogamo-los a todos.

78, E Davj e Salomao, quando

julgaram acerca do campo

--
.

--- |V , , -""7/ - j , ^

Jordan ia c Palestine onde surgiram todas as religions monotcisias, razao porquc

essa regiSo e aberifoada.

(') CfH 43 n4.

(2) Eles: os habitants da cidade.

(3) Formidavel atigiistia: o Diluvio
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lavrado
(1)

,
quando, ncle, se

dispersara, a noite, o rebanho de

um povo. E fomos Testemunha de

seu julgamento.

79- Entao, fizemos Salomao

comprcndc-lo <2)
. E a cada qual

concedemos sabedoria e ciencia. E
submetemos, com Davi, as

montanhas e os passaros, para Nos

glorificarem. E fomos Nos Feitor

dfcso*

80. E ensinamo-lhe^ o oficio de

fazer coura^as para vos, a fim de

escudar-vos contra vossa violencia

— Entao, estais agradecidos? -

8L E submetemos a Salomao o

tempestuoso vcnto, que corria, por

sua ordem, a terra que

abeneoamos. E Nos, de todas as

cousas, somos Onisciente.

82. E, dentrc os demonios,

submetemo-lhe os que, para ete,

mergulhavam no mar9 e lhe

'J5

( J ) Referenda a hist6ria dos dois homers que se dirigiram a Davi: um era dono de um
campo lavrado e outro, de um rebanho. O primciro reclamava ao Profeta Davi que

o rebanho do scgundo havia dcvaslado seu eampo, durante a noite. Davi, entao,

determinou que o dono do campo se apossasse do rebanho, como indenizacao. A
scguir, o dono do rebanho, passando por Salomao, inteirou-o do julgamento de

Davi. Salomao foi. entao, ao pai, Davi, e sugeriu-lhe solucao mais justa, para o

caso: Davi devcria entregar o rebanho ao dono do campo, para dele beneficiar-se;

e o campo, ao dono do rebanho, para corrigir-lhe os estragos, ate retornar ao que

era; a seguir, cada qual devolvcria ao outro seu respective* hem. Entao, Davi

concordon com a sentenca de Salomao e aprovou-a.

(2) Lo: o julgamento mais adequado

0) Lhe; a Davi,
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faziam, alem disso, outros afazcrcs.

E fomos Custodio deles.

S3. E Jo, quando chamou a seu

Senhor: "0 mal tocou-me, e Tu es

O mais Misericordiador dos miseri-

cordiadores!''

84. Entao, atendemo-lo e

removemo-lhe o que tinha de mal.

E concedemo-lhe, em restitutio,

sua familia e, com ela, outra igual
(1)

,

por misericordia de Nossa parte e

por lembran^a para os adoradores.

85. E Ismael e IdrTs e Zal-Kifl
(2)

.

Todos eram dos perseverantes,

86. E fizemo-los entrar em Nossa

misericordia. Por certo, eles eram

dos integros,

87. E Zan-Nun(3)

,
quando se foi,

0) J6 rceebeu de volta sua mulher e seus filhos e. ainda, teve com ela, outros tantos

filhos mats

(2) Trata-se de urn homem piedoso, da epoca dos filhos de Israel, sem maiores

idcntificacoes,

On: companheiro da baleia, epiteto de Jonas, que, assim, era conhecido, por

haver sido cngolido por uma baleia (nun), eon forme nos relata a Iradic^o islamica.

Enviado, como profeta, a uma cidade, Jonas convocou sous habitantes a adorarcm

a Deus, mas eles desobedeeeram, e isto o enfadou. Impacientado com a

recalritrancia deles, Jonas saiu da cidade, imaginando cncorUrar, na imcnsidao da

Terra, outro lugar para sua pregacao, sem recear que Deus pudesse condena-lo por

isso. Ao aproximar-se do mar c pretendendo cvadir-se da cidade, entrou em urn

barco, que la se encontrava, lotado de passageiros. Assim que o barco partiu, o

barqueiro. para aliviar a earga, decidiu que teria de Jivrar-se de urn dos

passageiros, para por a salvo os demais Fez utn sorteio e Jonas foi o escolhido

para ser arremessado ao mar. Feito isso, foi ele engolido por uma baleia. Imcrso na

escuridao das trevas da noite, do mar e do interior do animal Jonas, afl ito. invocou

a Deus, exciamando: "Mo cxiste Deus senao Tu! Certamente, fui dos tmquos!"

Deus, entao, atendeu-lhe a prece e fez a baleia cxpcli-lo nas praias proximas da
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irado, e pensou que nao tinhamos

possibilidade de repessao contra

cle; entao, clamou nas trevas: "Nao

cxiste deus, senao Tu! Glorificado

scjas! Por certo, fui dos injustos
"

88, Entao, atendemo-lo, e

salvamo-lo da angustia. E, assim,

salvamos os crentes,

89, E Zacarias, quando chamou
a seu Senhor: "Senhor meu! Nao
me deixcs so, e Tu es O Melhor

dos herdeiros,"

90, Entao, atendemo-lo e dadi-

vamo-lo com Yahia, Joao, e

tornamos fecunda sua muther. Por

certo, eles
(1)

se apressavam para as

boas cousas e Nos invocavam com
rogo e veneracao, E foram humildes

coNosco,

91, E aquela que escudou sua

virgindade; entao, sopramos, nela,

algo de Nosso Espirito; e fizemo-

la e a seu filho um sinal para os

mundos.

92, Por certo. esta e vossa

religiao
(2
\ uma religiao unica, e Eu

sou vosso Senhor: ent£lo, adorai-Me.

93, E, contudot os homens
cortaram, entre eles, seus lacos

^ ?

cidade, onde deveria haver permanecido. E, assim, Jonas foi salvo. Vide XXXVII
139 - 148, eBiblia, Jonas [1 1-tO,

( ^ ) Eles: todos os profetas mencionados nesta sura.

(2) Gu seja, a religiao de todos os povos.
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religiosos. Mas, todos a Nos
estarao retornando.

94. E quern faz as boas obras,

enquanto crente, nao havera nega^ao

de seu esfor^o; e, por certo,

estamo-lhe escrevendo as a^des.

95. E nao e permissfvel a uma
cidade que aniquilamos que nao

retorne
(1)

,

96. Ate serem abertas as portas

de Ya'juj e Ma'juj
(2)

, e eles sairao

a^odados de cada colina,

97. E a verdadeira Promessa

aproxima-se; entao, eis estarrecidas

as vistas dos que renegaram a Fe.

Dirao:
4fc

Ai de nos! Com efeito,

estavamos em desatengao a isso;

alias, fomos injustos!"

98. Por ccrto, vos e o que adorais,

alem de Allah, sereis o combustivel

da Geena; nela, ingressareis.

99. Se estes fossem deuses, nela

nao ingressariam, E todos, nela,

serao eternos.

100. Nela. darao suspiros e, nela,

nada ouvirao.

101. Pro certo, aqueles. aos quais

foi antecipada, por Nos, a mais

JL*J lJI

0) A recompense das obras se fara no Dia do Juizo. mesmo que parte deta haja sido

fcita na vida tcrrena. Portanto, o povo das cidadcs aniquiladas, cm virtude de seus

pecados, voltara a existir, indubitavelmente, neste Dia, para o rcssarcimento de sua

recompensa total E inadmissivel seu nao retorno.

(2)Ct. XVIII 94 n2.
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bela recompensa, esses serao dela
(n

afastados.

102. Nao ouvirao seu
(2)

assobio,

e serao eternos no que suas almas

apeteceram,

103. 0 grande terror
(3) nao os

cntristecera, E os anjos recebe-los-

ao
;
dizendo: "Este e vosso dia, que

vos foi prometido."

1 04. Urn dia, dobraremos o ceu,

como sc dobra o rolo dos livros.

Como iniciamos a primeira cria<;ao,

repeti-la-emos. E promessa que

Nos impende. Por certo, seremos

Editor disso,

105. E, com efeito, escrevemos,

nos Salmos, apos a Mensagem(4

\

que a terra, herda-la-ao Mcus

servos integros.

106. Por certo, ha ncstc
(5) uma

comunica^ao para um povo

adorador dc Allah.

107. E nao te enviamos senao

como misericordia para os mundos.

108. Dize, Muhammad: "Re-

vela-se-me que, apenas, vosso

Deus e Deus Unico. Entao. sois

moslimes?^

I, - . * > -*
j

i^*^ 14^. j

(1) Deb: da Geena

(*) Seu: do fogo da Geena.

(3) Ou seja s o terror do Dia do Juizo,

W Mensagem; a Tora.

(5) Nesta: no Alcorao
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109. E, se eles voltam as costas,

dize; "Adverti-vos, a lodos vos,

igualmente. E nao me inteiro de

estar proximo ou distante o que

vos e prometido.

110. "Por certo, Ele sabc o que

se diz em alta voz e sabe o que

ocultais,

lll/'E nao me inteiro de ser

isso
(1

\ talvez, prova^ao para vos e

gozo, ate certo tempo.
11

112- Ele disse: "Senhor meu!

Julga-nos com a verdade! E nosso

Senhor e 0 Misericordioso, Aquele

de Quern se implora ajuda, contra

o que alegais,"

( 1 ) Isso: a tardanf a do cast
i
go para os idolatras.
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SORATL1 AL HAJJ
(l)

A SURA DA PEREGRINA^AO

De Al Madinah - 78 vcrsiculos.

Em nome de Allah O
Misericordioso, O Misericordiador.

r

1.0 humanos! Tcmci a vosso

Senhor. For ccrto, o tremor da

Ilora sera cousa formidavel!

2. Um dia, quando o virdes,

toda nutriz distrair-se-a de quern

estiver amamentando e toda

mulher gravida depora sua carga
<2)

.

E tu veras os homcns cbrios,

enquanto nao ebrios; mas o castigo

de Allah sera veemente.

3- E, dentre os humanos, ha

quem(3)
discuta acerea de Allah,

sem ciencia algurna, e siga todo

demonio rebelde.

—

*

O jo

(') A I Hajj: a peregrinacao. Esta palavra e derivada do verbo hajja que significa

dingir-se a O subslanlivo mant^m o mirsmu signitkado do vcrbo, uma vez que a

peregrinacao consiste cm dirigir-sc a Casa de Deus ou Kac
bah, para o

cumprimcnto dos ritos religiosos, prescritos pelo [slao, EM a sura, assim sc

dcnomina pela mencao. no versiculo 27, dessa palavra. Apesar dc revclada cm A

I

Madinah, os tern as predominant^ sao atincntes as suras revelad as em Makkah, a

saber: a umcidade dc Dcus, a ratificacao da Ressurreigao, as mensagens profeticas

c as cenas do Dia do Juizo, concernenles a recompensa e ao castigo. A par disso,

ha os temas, habnualmente, revelados cm Al Madmah. tais como: a permissao dos

crenles dc combatcr os descrcntcs. a protecao dos simbolos da adoracao de Deus,

o compromisso de Deus de socorrer os oprimidos que revidam a agrcssao dos

inimigos. Impera. ainda, por toda a sura, o torn admocstador e a incita<;ao ao temor

e a vcncra^ao a Dcus.

(2) Depnra sua carga: abortara

0) Referenda aos idolalras de Makkah. que assevcram screm os anjos "as filhas de

Deus"; ser o Alcorao fabulas dos antcpassados; e scr a Ressurreicao algo fictEcio,

assim como o Dia do Juizo.
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4> E-lhe prescrito que, a quern o

seguir, clc o dcscaminhara e o

guiara ao castigo do l ogo ardente,

5, 6 homcns (1)
! Se estais em

duvida acerca da Ressurrcicao, por

certo, Nos vos criamos de po; em
seguida, de gota seminal; depois,

de uma aderencia; em seguida, de

cmbriao configurado
(2)

e nao

configurado, para tornar evidentc,

para vos, Nosso poder. E fazemos

permanccer, nas matrizes, o que

queremos, ate um termo designado.

Em seguida, fazemo-vos sair

criancas, para, depois, atingirdcs

vossa forca plena, E ha, dentre vos,

qucm morra. E ha, dentre vos,

quern seja levado a mais provecta

idade, para nada mais saber, apos

haver tido ciencia. E tu ves a terra

arida; entao, quando fazemos

descer, sobrc ela, a agua, move-se e

cresce e germina toda especie de

esplendidos casais de plantas.

6. Isso
(1)

,
porque Allah e a

Verdade e porque Ele da vida aos

mortos c porque Ele, sobre todas

as cousas, e Onipotente.

^ M -l-"H L-t-.T

*jJJ0>Jh i c-U-l
i LJjji

( ' ) Referenda aos idolatras de Makkah
(2) Alusao ao ovulo fccundado, ja instalado na parede do utero Quando configurado.

engendrara um ser perfelto; quando nao configurado, um ser defeituoso. Por essa

razao, esta passagem atenla para que os seres humanos nao sZlo iguais, dcsdc o

initio de sua criagao.

(3) Isso: tudo o que foi mencionado no versiculo anterior, acerca da crta^ao do homem
e da germina^ao da terra.
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7. E porque a Hora esta prestes

a chegar, indubitavelmcntc, c porque

Allah ressuscita quern esta nos

sepulcros,

8* E, dentre os homens, ha quern

discuta acerca de Allah, sem ciencia

alguma nem orienta^ao nem livro

luminosom ?

9. Virando os flaneos, para

descaminhar os demais do caminho

de Allah. Ha para ele ignominia na

vida terrena, e fa-lo-emos experi-

mental no Dia da Rcssurrci^ao, o

castigo da Queima.

10. Dir-se-lhc-a: "Isso, pelo que

tuas maos anteciparam, e porque

Allah nao e mjusto para com os

servos.'"

1 L E
;
dentre os homens, ha quern

adore a Allah, vacilante, Entao, se

o alcanna um bem, tranquil iza-se,

e, se o alcanna uma provagao, desvia

sua face para voltar-se a

renega^ao da Fe, Perde a vida

terrena e a Derradeira Vida. Essa e

a evidente perdi^ao!

12. Ele invoca, alem de Allah, o

que nao o prejudica e o que nao o

beneficia. Esse e o profundo

descaminho!

13. Invoca aquilo cujo prcjuizo

esta mais proximo que seu beneficio.

0 j^i^

Jli ^i'
1

. b^j

^

Joc^ j£Uj JJIj

--' Z\-" -

f f" """ \-\
i

"

( ' ) Sem livro luminoso: sem revda^ao divina.
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Que execravel protetor c que

execravel convivente!

14. Por certo, Allah, aos que

creem e fazem as boas obras, fara

entrar em Jardins, abaixo dos quais

correm os rios. Por certo, Allah faz

o que deseja.

i 1 'b

15. Quem pensa que Allah cr

nao socorrera, na vida terrena e na

Derradeira Vida, que cstenda uma
soga ate o teto, em seguida se

enforque; entao, que olhe; sera

que sua insidia fara desaparecer o

que lhe suscita rancor
<2)

?

16. E, assim fizemo-lo
(3

' descer

como sinais evidentes, c, por certo,

Allah guia a qucm deseja,

17. Por certo, os que creem c os

que praticam o judaismo e os

sabeus e os cristaos e os magos e

os que idolatram, por certo, Allah

decidira, entre eles, no Dia da

Ressurreicao. Por certo, Allah, de

lodas as cousas, e Testemunha.

18. Nao viste que, diante de

Allah, se prostema qucm esta nos

ceus e quem esta na terra, e o sol e

J^Jfj j^^j
J ^ a

(1) 0:n Profcta Muhammad.
(2) Quem nao con form ar com a vitorta do Profeta, respaldada pel a protecao divina,

ncsia e na outra vida, que faga o que quiser para tmpcdi-la, mas jamais lograra seu

objetivo. Podera, alt mcsmo, cnlbrear-sc, que is so em nada mudara os designios

divmos.

(3) Lo: o Alcorao.



22, Suratu A!-Hajj Parte 17 536 1

V

a lua e as estrelas e as montanhas e

as arvores e os seres animais c

muitos dos humanos? E, sobre

muitos destes, cumpre-se o castigo,

E aquele, a quern Allah avilta, nao

lera quern o honre. For certo, Allah

faz o que quer.

19. Estes sao dois adversarios^\

que disputam acerca de seu Setihor

Enlao. aos que renegam a Fe,

cortar-se-lhes-ao trajes de fogo*

Sobre suas cabecas, entornar-se-a

agua ebuliente;

20. Com ela
?
derreter-se-a o que

ha em seus venires, e, tambem, as

peles,

21. E
s
para eles, havera recur-

vados fustes de ferro.

22. Cada vez que desejarem sair

dele*
2)

, por angiistia, fa-los-ao

voltar a ele. E dir-se-lhes-a:

"Experimentai o castigo da

Queima!
11

23. Por certo, Allah, aos que

creem e fazem boas obras, fara

cntrar em Jardins, abaixo dos quais

correm os rios; neles, serao

enfeilados com braceletes de ouro

e com perolas. E, neles, suas

vestimentas serao de seda.

(St tfisu

1
> -C?T-.V

j r ^

3 -^..v J^

0) Referenda a crcntes e renegadores da Fe.

(2) Dele: do Fogo infernal.
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24. E serao guiados ao dito
(1)

bondoso, e serao guiados a senda

dO Louvavel.

25. Por certo, os que renegam a

Fe e obstruem o caminho dc Allah

e da Mesquita Sagrada - que

estabeleccmos para todos os

homens, scja o rcsidente nela, seja

o nomade - experimentarao

doLoroso castigo. E a quem deseja,

com injustice fazer profanacao nela,

fa-lo-emos. tambem, experimental-

de doloroso castigo.

26. E quando indicamos a Abraao

o lugar da Casa, c ordenamo-lhe;

"Nada associes a Mim, e purifica

Minha Casa para os que a

circundam e para os que, ncla
?
oram

dc pe e para os que se curvam e

para os que se prosternam.

27. "E noticia aos homens a

peregrinacao. Eles te virao a pe ou

montados cm todo magro
12

-

camelo, vindo de cada desfiladeiro

di slante,

28, "Para

beneficios seus
f

^

}resenciar certos

e para mencionar,

(0 Para aumentar as delicias dos crentes. no ParaEso. serao eles inspirados a profcrir

eximias palavras de louvor a Dcus.

(2) Em virtude das grandes distancias percorridas, nessa epoca. na viagem ate

Makkah, os animais ai chegavam madlentos e fracos.

0) Ou seja, os peregrinos ansiarao estar presents cm Makkah, para usufrjir beneficios

espiriluais c, assim tambem, beneficios sociais, com seus correligionarios,

dclibcrando, com eles, assuntos de muluo interesse; e beneficios materials, por mdo
de intercambio eomercial, cfetuado cnire eles
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em dias determinados, o nome dc

Allah, sobre o animal dos rebanhos

que Fie Ihes deu por sustento
(1)

,

Entao, deles comei*
}

e alimentai o

desventurado, o pobre.

29.
uEm seguida, que se asseiem,

e que sejam fieis a scus votos, e

que circundem a Casa Antiga
(3) ."

30. Essa e a determinant) F

quern magnifica os preceitos

inviolaveis de Allah, isto Ihe e

melhor junto de seu Senhor, E sao-

vos licitos os rebanhos como

alimento, exceto o que e recitado
(4

\

para vos, Entao, evitai a abomina^ao

dos idolos; e evitai o dito falso,

31. Sendo monotcistas sinceros

para com Allah, nada Lhe

associando, E quern associa algo a

Allah e como se caisse do ceu
5

entao, os passaros o arrebatassem

ou o vento o abismasse em lugar

bem profundo,

32. Essa e Nossa determinate.

E quern magnifica os ritos de Allah,

por certo, isto e prova da piedade

dos coracoes.

>* \-*? CI T"
1

i^V^ ",\

0 ) Ao lermino da peregrin acao, as oferendas devem ser imo lad as. invocando-se o nome

de Dens sobre elas.

(2) Esta ordem evidencia a permissao dos peregrinos de se alimenlarem das oferendas.

ao contrariu das proibicocs pagas prc-islamicas.

0) Casa Antiga: a Kac
bah.

(4) Cf V 3.
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33. Neles (1)
, ha para vos

beneficios, ate urn termo

dcsignado
(2)

; em seguida, seu local

de imola^ao sera a Casa anliga.

34. E, para cada comunidade,

fizemos rito dc sacrificio, para

mcncionarem o nome de Allah

sobre os animais de rebanhos que

Ele Ihes deu por sustento. E vosso
*

Deus e Deus Unico; entao,

islamizai-vos, para Ele, E alvissara,

Muhammad, a bem-aventuran^a

aos crentes humildcs,

35. Aqueles cujos cora^oes se

atemorizam, quando Allah e

mcncionado; e aos que tern

paciencia, com o que os alcar^a; e

aos cumpridorcs da orapao; e que

despcndem do que lhes damos por

sustento.

36. E os camelos, fizemo-los para

vos, entre os ritos de Allah; neles,

ha bem para vos. Entao, mencionai

o nome de Allah sobre eles,

enquanto perfilados para serem

imolados E, quando abatidos e
5

caem sobre os flaneos, comei deles

e alimentai o pobre e o mendigo.

Assim, submetemo-los a vos
?
para

serdes agradecidos.

^ j j - ^* --r
-.~t

— ^ i

& f

i 1 ^ > > j ' I"- r-

Sties nos animais dcstinados a ofcrenda, apos a peregrinate.

(2) Os peregrines se bencficiarao dos animais de oferenda, mantendo-os ou usando-os

para carga, ate o tempo de imola-!os
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concede permissao aos moslimes de

Fe, pois, em mais de 70 versiculos,

o.

37. Nem sua carne nem seu

sangue alcan^am a Allah, mas 0
alcanna vossa piedade, Assim, Elc

vo-los submeteu, para que

magnifiqueis a Allah, porque Elc

vos guiou. E alvissara a bem-
aventuran^a aos benfeitores.

38. Por certo, Allah defende os

que crcem. Por ccrto, Allah nao

ama a nenhum traidor, ingrato.

39. E permitido
(1)

o com bate
aos que sao combatidos, porque i

sofreram injustica. - E, por certo,

Allah, sobre seu socorro, e

Onipotente. -

40. Esses sao os que, sem razao,

foram expulsos de seus lares,

apenas porque disseram: "Nosso

Senhor e Allah," E, se Allah nao

detivesse os homens uns pelos

outros, estar iam demolidos eremi-

terios e igrejas e sinagogas e

mesquitas, em que o nome de

Allah e amiude mencionado. E, em
verdade. Allah socorre a quern O
socorre. Por certo, Allah e Forte,

Todo-Poderoso.

41. Esses sao os que, se os

empossamos na terra, cumprem a

oracao e concedem az-zakah
(2)

, e

ordenam o conveniente e cofbem o

0) Este e o primeiro versiculo alcoranico, que

rcvidarcm o comb ate dos renegadores da

rev elados anteriormente, isso Ihcs fora vedad
(2)Cf 1 1 43 n4.
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convenicnte e coibem o reprovavel.

E de Allah e o fim de todas as

determinacocs.

42, E. sc te dcsmentem, Muham-
mad, com efeito, antes deles, o

povo de Noe e o de
cAd e o de

Thamud ja desmcntiram a seus

Mensageiros.

43. E o povo de Abraao e o povo

de Lot

44. E os habitantes de Madian, E,

tambem. Moises foi desmentido.

Entao concedi prazo aos renega-

deres da Fe; em seguida, apanhci*

os. Como foi, pois, Minha

reprovacao?

45, E quantas cidades aniquila-

mos, enquanto injustas! Entao, ei-

tas deitadas abaixo, sobre seus

tetos! E que de pocos inutilizados,

e palacios elevados, abandonados!

46. Entao, nao eaminharam

eles
(1)

5
na terra, para que tivessem

coracdes, com que razoassem, ou

ouvidos, com que ouvissem? Pois,

por certo, nao sao as vistas que se

enceguecem, mas se enceguecem

os coracoes que estao nos peitos,

47, E pedem-te que apresses o

castigo, c Allah nao faltara a Sua

promessa. E
3
por certo, urn dia,

A tf}

9 jpj $J%^^J$J

i^til£s3 Jk^P L*j> j » J^^

0) Elei; os idolatras
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junto de teu Senhor, e como mil

anos dos que eontais
U)

+

48* E a quantas cidades concedi

prazo, enquanto injustas! Em
seguida, apanhei-as. E a Mini sera

o destine

49. Dize, Muhammad: "6

homens ! Sou-vos
T
apenas, evidente

admoestador.

50. "Entao, os que creem e fazem

as boas obras terao perdao e

generoso su&tento.

51. "E os que se esforcam em
ncgar Nossos sinais, intentando

eseapar de Nosso castigo, esses

serao os companheiro do Fogo.
T '

52. E nao enviamos, antes de ti
;

Mensageiro algum ncm profeta,

scm que, quando recitava uma
Mensagcm, Sata laneasse falsidade

em sua recitacao; entao, Allah anula

o que Sata lanca; em seguida, Allah

mantem eoncisos Seus verskulos -

e Allah e Onisciente, Sabio -

53. Para fazcr do que Sata lanca

uma provacao aqueles, em cujos

coracoes ha enfermidade, e aqueles,

cujos coracoes estao endureeidos -

L

& At \ » W -

0) Aqui, o Akorao se anteeipa a hodierna ciencia, qunndu afirmLi que o tempo e

relative, c nao absolulo como propagavam os antigos pensadorcs e filnsofos da

Antigtfidade Classica.

(2) Homens: os habilanles de Makkah.
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e, por certo, os injustos estao em
profunda discordia —

54. E para que aqueles, aos quais

fora concedida a ciencia saibam

que ele
( 1

' e a Verdade de teu

Senhor, entao, nele creiam, e seus

cora^oes se humildem a ele. E, por

certo, Allah guia os que creem a

uma senda reta.

55. E os que renegam a Fe nao

cessarao de estar em duvida a

respeito dele, ale que lhes chegue a

Hora, inopinadamente, ou lhes

chegue o castigo de urn dia

esteril
(2)

,

56. A soberania, nesse dia, sera

de Allah: Ele julgara entre eles
(
\

Entao, os que creem e fazem as

boas obras estarao nos Jardins da

Delicia,

57. E os que renegam a Fe c

desmentem Nossos sinais, esses

terao aviltante castigo.

58. E aos que em
i
gram, no

caminho de Allah, em seguida, sao

assassinados ou morrem, ccrtamentc,

Allah dar-lhes-a belo sustento. E,

por certo, Allah e 0 Melhor dos

sustentadorcs

j , ^ -^ .

0 ) Eles: 0 Alcorao.

(2) Assim se denomina, tambem. 0 Dia do luizo. porquc sera 0 ullimo dos dias, e nao

engendrara, apos ele. nenhum outro mais.

0) Eles: todos os homens, crenles e descrentes.
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59. Certamente, fa-los-a entrar

em um lugar, dc que se agradarao,

F, por certo, Allah e Qnisciente,

Clements

60. Hssa e a determina^ao. E a

quern pune de igual modo com que

foi punido, em scguida, e cometida

transgressao contra ele, Allah com
certeza o socorrera. Por certo,

Allah c Indulgente, Pcrdoador.

6L Isso, porque Allah insere a

noite no dia e insere o dia na noite,

e porque Allah e Oniouvinte,

Onividente.

62. Isso, porque Allah e a

Verdade, c porque o que invocam,

alem dEle, e a falsidade, e porque

Allah e 0 Altissimo, 0 Grande,

63* Nao viste que Allah faz

descer do ceu agua, entao, a terra

torna-sc verdejante? Por certo,

Allah e Sutil, Conhecedor

64, DEle e o que ha nos ceus e o

que ha na terra. E, por certo, Allah

c O Bastantc a Si Mesmo, 0
Louvavel

65, Nao viste que Allah vos

submete o que ha na terra, e que o

barco corre no mar, por Sua ordem,

e que Ele sustem o ceu, para nao

cair sobre a terra, exceto com Sua

permissao? Por certo, Allah, para

com os homens, e Compassivo,

Misericordiador.



22. SQratu AUHajj Parte 17 545

66. E Ele c Qucm vos dcu a vida;

em seguida, Ele vos faz morrer;

depois, Ele vos dara a vida. Por

certo, o ser humano e ingrato.

67, Para cada comunidade,

fizemos ritos, que eles*
1

' observam;

entao, que eles
(2) nao disputem

contigo acerca da ordenV K E
invoca a teu Senhor. Por certo,

eslas em direcao Tela.

68, E, se eles discutem contigo,

dize: "Allah e bem Sabedor do que

fazeis.

69, "Allah julgara, entre vos, no

Dia da Ressurrei^ao, por aquilo de

que discrepaveis,"

70. Nao sabias que Allah sabe o

que ha no.eeu e na terra? Por certo,

isso esta em um Livro
(4)

, Por certo
:

isso e facil para Allah.

71. E eles adoram, alem de

Allah, aquilo de que Ele nao faz

descer comprovacao alguma e

aquilo de que eles nao tern ciencia.

E nao ha, para os injustos,

socorredor algum,

(' ) Eles: o.s in tegrantes destas comunidades,

(2) Eles: os idolatras de Makkah.

(3) Trata-se da divcrgCncia acerca do animal imo]ado, Os idolatras nao aceitavam a

pratica da imolacao. Acrcditavam que o anima] encontrado morlo valia mais,

argumentando que, havendo sido o animal morto por Deus, era mats mcrcccdor de

ser comido que o morto pelo homem.

W Ou seja, no Livro do Destino.
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72. E, quando sao recitados, para

eles, Nossos evidentes versiculos,

lu reconheccs a rcprovacao na face

dos que rcncgam a Fe. Quase

atacam os que rccitam, para eles,

Nossos versiculos, Dize, Muham-
mad: "Entao, informar-vos-ei de

r

algo pior que isso? E o Fogo;

Allah prometeu-o aos que rcncgam

a Fe. E que exeeravel destino!"

73. 6 homens(1}
! E-vos proposto

um cxemplo, entao, ouvi-o:
Lt

Por

certo, os que invocais, alem de

Allah, nao criarao uma mosca

sequer, ainda que, para isso, se

junlem. E, se a mosca lhes tirar

algo, nao podcrao recupera-Io. O
procurador c o procurado

U)
sao

fracas."

74. Eles nao estimam a Allah

como se deve estimar a Elc. Por

certo, Allah e Forte, Todo-Podcroso,

75. Allah escolhe Mensageiros,

entrc os anjos e os homens, Por certo,

Allah e Oniouvinte, Onividente.

76. Ele sabe o que esta adiante

deles c o que esta detras deles. E a

Allah sao rctornadas as deter-

minacoes.

77.0 vos que credes! Curvai-

vos e prostemai-vos e adorai a vosso

- --
,

0) 0 versicuio se dirige aos idolatras de Makkah.

(2) Isto e, o idolatra e o idolo invoeado
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Senhor, c fazei o bem 5
na esperan^a

tic serdcs bem-aventurados.

78- E lutai por Allah, como se

deve lutar por tile. Ele vos elegeu,

E nao vos fez conslrangimento

algum, na religiao: a cren^a de

vosso pai Abraao. Elc vos nomcou
moslimes, antes c, agora, neste

<1}

,

para que o Mensageiro seja

testcmunha de vos, e vos sejais

testemunhas da humanidade. Entao,

cumpri a ora^ao e concede! az-

zakah*
2
\ e agarrai-vos a Allah. Ele

e vosso Protetor. Entao, que

Excelente Protetor e que Excelente

Soeorredor!

^j*> 'fA&jj aj£=*)n SjL^a^

jSl)JjJ(jJLi j^jijjiL

(^5 j*.

0) Neste: no AlcorSo.

(2)Cf 1 1 43 n4.
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SURATU AL-MU'M1NUN {1)

A SURA DOS CREINTES

De Makkah - 1 18 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

1. Com efeito, bem-aventurados

os crentes,

2. Que sao humildes em suas

oracoes,

3. E que dao dc ombros a

frivoiidade,

4. F que concedein az-zakah
(2
\

5. E que sao eustodios dc seu

scxo
(3)

,

6. - Exceto com suas mulhcres,

ou com as cscravas que possuem;

entao, por certo, nao scrao

ccnsurados.

(1) Al-IVIu'mmflri: plural de mu min, crente, partictpio prcsenle de amana. erer,

Assim se denomina a sura, pela meneau dessa palavni cm scu pnmciro vcrskulo.

Aqui, o tema hasko sao os crentes e sua crenca. Partindo da caractenstica i n tcial

desles, a sura passa pelos tatos que indu/em a crenca, deniro do Universo e do

proprio scr humano Em seguida, trata da essentia da crenca, tai corny OS

mensageiros de Deus dcmonsiraram, a partir dc Nod. ate Muhammad, expondo os

falsos argumemos dos desmentidores, suas objecoes e suas atiludes detratoras c

host is para com os en vi ados di vinos, c o rim dc cada uma das partes: a vitoria dos

protetas e o aniquilamento dos desmentidores Esla sura aponta. outrossim. as

divergencias entre grande parecla das geracoes, aeerca da crenca em Deus. apos a

vinda dos profetas; a desatencao a ela e o empenho pda vide) mundana, enquanto

os verdadeiros crentes nao sc desprendem jamais da adoracao dc Dcus, receando a

desobediencia a Ele. A sura tcrmina cum cenas do Dia do Juizo, quando sao

recompensados os bem-aventurados e castigados os mal-avenlurados.

(2) Cf II 43 n4 +

(3) Ou seja, que se abstem de relacoes sexuais ikgitimas.
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7. E quern busca algo, alem

disso, esses sao os transgressorcs —

8. E que respeitam fielmente

seus depositos, a eles confiados, e

honram seus pactos,

9. E que cuslodiam suas oracoes,

10. Esses sao os herdeiros,

11. Que herdarao Al-Firdaus
(l)

.

Nele, serao eternos,

12. E, com efeito, criamos o scr

humano da quintessencia de barro,

13. Em seguida, fizemo-lo
(2)

gota

seminal, cm lugar
{3)

estavel, seguro.

1 4. Depois, criamos, da gota

seminal, uma aderencia; c criamos,

da aderencia, embriao; e criamos,

do embriao, ossos; e revestimos os

ossos de carne; cm seguida, fizemo-

lo surgir em criatura outra. -

Entao
:

Bendito seja Allah, O
Melhor dos criadores! -

15. Em seguida, por certo, depois

disso, sere is mortos.

16. Em seguida, por certo, no Dia

da Ressurreicao, sereis ressuscitados.

17. E, com efeito, criamos, acima

de vos, sete ecus; c nao estamos

desatentos a criacao.

JS SLdjfi 5l£;S j£

<0

0

^-S^ -v3j

(1) Cf. XVUI 107 nl.

(2) L o: o scr humano.

(3) Ou seja, no utero.
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18. E fizemos descer do ceu

agua, na justa mcdida; e fizemo-la

remanescer, na terra - e, por cerlo,

somos Poderoso , para faze-la

desaparecer -

19. Entao, com ela, produzimos,

para vos, jardins de tamareiras e

videiras; ncles ha, para vos,

abundantcs frutas c dclas comcis;

20. E uma arvore. que brota do

Monte Sinai: ela produz azeile, e

tempero para quern come,

21. E, por certo, ha, nos

rebanhos, li^ao para vos, Damo-
vos de beber do que ha em seus

ventres e, neles, ha abundantes

beneficios para vos, e deles comeis.

22. E, sobre eles e sobre os

barcos. sois carregados.

23. E, com cfcito, enviamos Noc
a seu povo; e disse: "0 meu povo!

Adorai a Allah. Nao tendes outro

deus que nao seja Ele; entao, nao

temeis a Allah?
'

24. Entao, os dignitarios de seu

povo, que rencgaram a Fe,

disseram: "Este nao e senao um ser

humano como vos; elc descja ter

preferencia sobre vos, e, se Allah

quisesse, haveria fcito descer anjos,

por Mensagciros. Nao ouvimos

falar disso, entre nossos pais

anlcpassados.

i^Ly '^i^J h-^l?

A, - t ^ V

—-

J
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25.
4i

EIe nao e senao urn hornem;

nele, ha loucura; entao, aguardai-o,

com paciencia, ate certo tempo."

26. Ele disse: ^Senhor meu!

Socorre-me, porque me desmentcm/'

27. Entao, inspiramo-lhe:
:i

Fab-

rica o barco, diante de Nossos

olhos c com Nossa inspiracao. E,

quando Nossa ordem chegar e as

fontes da lerra jorrarem. faze

entrar, nele, de cada especie urn

casal; e tua familia, exceto aquele,

dcntre eles, contra quern o Dito, a

senten^a, se antecipou, E nao Me
fales mais dos que sao injustos,

Por certo, eles scrao afogados,

28.
UE

?
quando te instalares no

barco, tu e os que estao contigo,

dize: 'Louvor a Allah que nos

salvou do povo injusto!'

29.
LtE dize: 'Senhor meu! Faze-

mc dcsembarcar de um desembarque

bendito, e Tu es O Melhor em
fazer desembarque.'

"

30. Por certo, ha nisso sinais. e,

por certo, estavamo-los provando,

3L Em seguida, criamos, depois

deles, outra gera^ao.

32, Entao, enviamo-lhes um
Mensageiro vindo deles, que disse:
4i
Adorai a Allah! Nao tendes outro

(I) Lhts: aos homens dessa gera^ao,
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dcus que nao seja Ele; entao, nao

temeis a Allah?"

33, E os dignitarios dc scu povo, *

que renegaram a Fc e desmentiram

o encontro da Derradeira Vida, e

aos quais opulentaramos. na vida

terrena, disscram: "Este nao e

senao um scr humano como vos:

cle come do que comeis e bebe do

que bebeis;

34, "E, cm verdadc, sc obedeceis

a um homcm como vos, por certo,

scrcis, nesse caso, perdedores.

35* "Ele vos promete que, quando

morrerdes e fordes po e ossos, vos

farao sair dos sepulcros?

36. "Longe, bem longe, esta o

que vos c prometido!

37. ''Nao ha senao nossa vida

terrena; morremos e vivemos, e

nao seremos ressuscitados.

38. "Ele nao e senao um homem
que forja mentiras acerca de Allah,

e nao estamos crendo nele/'

39. Ele disse: "Senhor meu!

Socorre-me, porque me desmentem
"

40. Allah disse: "Dentro em
poueo, estarao arrependidos."

41. E o Grito
(1)

apanhou-os, com
a justi^a, e fizemo-los escoria, Entao,

(DCf. Xr 67 nL
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que se suma para sempre o povo

injusto!

42* Em seguida, criamos, depois

deles, outras geracocs.

43, Nenhuma comunidade ante-

cipa seu termo nem o atrasa.

44, Km seguida, enviamos, con-

secutivamente, Nossos Mensageiros.

Cada vez que um Mensageiro

chegava a sua comunidade, eles o

desmentiam, E fizemo-las seguin

umas apos outras, no aniquila-

mento, e fizemos delas temas de

eonversa. Emao, que se suma para

sempre um povo que nao ere!

45, Em seguida, enviamos Moises

e seu irmao Aarao, com Nossos

sinais e evidente comprovacao,

46* A Farao e seus dignitarios;

cntao
;
ensoberbeceram-se e foram

um povo altivo.

47. E disseram: "Creremos em
dois homens iguais a nos, enquanto

seu povo nos esta escravo?"

48. E desmentiram-nos; entao,

foram dos aniquilados.

49. E, com efeilo, concedemos a

Moises o Livro
(1

\ para que eles
(2)

se guiassem.

^.
- £ ^

( ' ) O Livro: a Tora.

(2) Eles: Israel
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50. 1: fizcmos do filho dc Maria

e de sua mae um sinal. E
abrigamo-los em um outeiro

(1)
, de

solo estavel e com agua corrente.

51.6 Mensageiros! Comei das

cousas benignas e fazei o bcm, Por

certo, do que faze is, sou Onisciente.

52. E, por certo, esla c vossa

religiao, uma religiao unica, E sou

vosso Senhor; entao, temei-Me,

53. Mas, os homens, entre eles,

cortaram, em pedacos, os lacos

que os uniam Cada partido esta

jubiloso com o que tern.

54. Entao. deixa-os
<2)

. Muham-
mad, mtrgulhados em sua

confusao, ate certo tempo,

55. Supoem eles que, com o que

N6s lhes outorgamos, em riquezas

e filhos,

56. Estamo-lhes apressando as

boas cousas? Nao, Mas eles nao

perce beiii,

57. Por certo, os que, pelo receio
j

de seu Senhor, cstao amedrontados. ,

58. E os que nos sinais de seu

Senhor creem,

59. E os que nada associam a

scu Senhor,

0 j^ii 'uj^^iiiii

.00J;

^jj^i yo^1 ^LJ

(
' 1 Ha varias opiniOes acerca da localizasao exata dease ]ugar: seria em Jerusalem, ou

Damasco. ou Palestina, ou Egito.

(2) Os: os idoiatras de Makkah.
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60. E os que concedem o que

concedem, enquanto sens coracocs

estao atcmorizados, porque terao

de retornar a seu Senhor,

61. Esses se apressani para as

boas cousas, c destas sao precursores.

62. E nao jmpomos a ncnhuma

alma senao o que e de sua

capacidade. E, junto de N6s, ha urn

Livro, que fala a verdade. E eles^

nao sofrcrao injustica.

63. Mas seus
(2)

coracocs estao

mergulhados em confusao a

respeito deste
(3)

, c eles tern obras

nefandas, alem disso, que estao

praticando,

64. Ate que, quando apanharmos

seus homens opulentos com
castigo, ei-los que rogarao.

65. Dir-se-lhe-a: "Nao rogueis,

hoje. Por certo, nao sercis, por

Nos, socorridos,

66. "Com efeito, rccitavam-se,

para vos, Meus versiculos, entao,

recuavcis, virando os calcanharcs,

67* "Ensoberbecendo-vos, e

conversando, a noite, vos o
(4)

difamaveis."

iio*

|£ - r^L 'Mil

J J --^ ,x ,^

0) Eles; seres humanos

(2) Scus: dos idolatras de Makkah.

0) Destt: do Alcor&o

(4) O: o Akorau
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68. E nao ponderam eles o

Dito
(1)

? Ou lhes chegou o que nao

chegara a seus pais antepassados^?

69. Ou eles nao reconhecem seu

Mensageiro, e o estao negando?

70. Ou dizem: "Ha loucura nele?"

Nao. Mas ele lhes chegou com a

verdadc, e a maioria deles odeia a

verdade.

71. E, se a verdade seguisse

suas paixoes, os ceus e a terra e

quern neles existe haver-se-iam

corrompido. Ao contrario, chegamo-

Ihes com sua Mensagem, e estao

dando de ombres a sua Mensagem.

72. Ou lhes pedes urn tributo?

Mas o tributo de teu Senhor e

mclhor. E Ele e 0 Mclhor dos

sustentadores.

73. E, por certo, tu os convocas

a uma senda reta.

74. E, por certo, os que nao

crecm na Derradeira Vida estao

desviados desta senda.

75. E, se tivessemos misericordia

para com eles, c removessemos o

que ha de mal com eles,

persistiriam em sua transgressao,

caminhando as cegas.

5 Oj$k-*/<&JL^ jW

I,

0) A Mensagem Divina: o Alcorao

(2) 0 versiculo alude a que. se os habitantes de Makkah ponder assem mclhor,

perceberiam que a Mensagem de Dcus para a Human idadc nSo e cstranha. mas ta"o

aniiga quanto a dos primeiros profetas, enviados as gera^oes de seus antepassados.
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76. E, com efeito, apanhamo-los

com o castigo; mas, nao se

sujeitaram a seu Senhor, e nao se

humildam,

77. Ate que, quando abrirmos,

sobre eles, uma porta de veemente

castigo, ei-los mudos de descspero.

78. E Ele e Quem vos criou o

ouvido e as vistas e os cora^oes.

Quao pouco agradeceis!

79. E Ele e Quem vos multiplicou

na terra, e a Ele sereis reunidos,

80. E Ele e Quem da a vida e da

a morte, e dEle e a alternancia da

noite e do dia. Entao, nao razoais?

81. Mas dizcm o mesmo que os

antepassados disseram.

82. Dizem: "Quando morrermos

e formos po e ossos, seremos

ressuscitados?

83* "Com efcito, fui-nos prome-

tido isso, a nos e, antes, a nossos

pais; isso nao sao senao fabulas

dos antepassados!"

84. Dize, Muhammad: "De

quem c a terra e quem nela existe,

se sabeis?"

SS.Dirao: "De Allah." Dize:

"Entao, nao meditais?"

86. Dize: "Quem e O Senhor dos

sete ceus e O Senhor do magnifico

Trono?"
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87. Dirao: "Allah/
5

Dizc: "Entao,

nao temeis a Allah?"

88. Dize: "Quern tern em Suas

maos o reino de todas as cousas, c

Quem a todas protege e nao precisa

de ser protegido, se sabeis?"

89. Dirao: "Allah." Dize: "Entao,

como vos deixais enfeiticar?"

90. Mas chegamo-lhes com a

verdade, e, por certo, sao mentirosos,

91. Allah nao tomou para Si

filho algum, e nao ha com Ele deus

algum; nesse caso, cada deus

haver-se-ia ido com o que criara, e

al guns deles se havenam sublimado

em arrogancia, sobre outros.

Glorificado seja Allah, acima do

que alegam,

92. Ele e O Sabedor do invisivel

e do visivel; entao, Sublimado seja

Ele, acima do que idolatram!

93. Dize. Muhammad: "Senhor

meu! Se me fazes ver o que lhes c

prometido.

94. "Senhor meu, entao, nao me
facas estar entre o povo injusto."

95. E, por certo, somos Poderoso

para fazer-te ver o que lhes

prometemos,

96. Revida o mal com o que e

melhor. Nos somos bem Sabedor

do que alegam.

If n
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97, E dize: "Senhor meu!

Refugio-me em TL contra as

incita^oes dos demonios,

98.
4iE refugio-me em Ti, Senhor

meu, para' que eles me nao sejam

presentes/'

99. E os rencgadorcs da Fc

pcrmancccrao dcscrcntes, ate

que, quando a morte chegar a um
deles, dira: "Senhor meu! Fazei

{1)
-

me voltar a terra,

100. "Na esperanca de eu fazer

o bem, no que tange ao que

negligenciei." Em absoluto, nao o

farei. Por certo, sera uma palavra*
2 *

va, que estara dizendo. E, adiante

deles, havera uma barreira
tJ)

, ate

um dia, em que eles ressuscitaraa

101. E, quando se soprar na

Trombeta. nao havera parentesco

entre eles, nesse dia, nem se

interrogarao.

102. Entao, aqueles, cujos pesos

cm boas obras forem pesados,

esses serao os bem-aventurados,

103. E aqueles, cujos pesos

forem leves, esses se perderao a si

mesmos: serao eternos na Geena,

^^ ^ It -P ^ * - A ^

j

* 1
I -V*!'1

' ^ l^"" * "Tilt ^<

U) Ocorrc, aqui, pel a pnrneira e uniea vez no Alcorao, 0 uso da segunda pessoa do

plural, do Mode Imperative, dirigindo-se a Peus.

(2) Palavra: tudc 0 que 0 deserente profenr. quando rogar a Dens que 0 faca re tomar

a terra, para corrigir 0 mal que praticou,

0) Barreira iradu/ barzakh. que, atem do sentido pruprio, signifka a barreira enlre a

morte e a Ressurreic^o.
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104. 0 Fogo queimar-lhes-a as

faces e, nele, ficarao tenebrosos.

105. Dir-se-lhes-a: "Meus ver-

siculos nao se recitavam para vos e

vos os dcsmentieis?'
1

106. Dirao: "Senhor nosso!

Nossa infelicidade dominou-nos, e

fomos urn povo descaminhado,

107. "Scnhor nosso! Faze-nos

sair dele
(1)

, e se reincidirmos,

seremos injustos,
1 '

108. Fie dim: "Sede nelet2)

repelidos, e nao Me faleis raais!

109. "Por certo, houve urn

grupo de Meus servos que dizia:

'Senhor nosso! Cremos: entao,

perdoa-nos c tern misericordia de

nos, e Tu es O Melhor dos

misericordiadores!'

110. "E vos tomaste-los por

objeto de escarnio, ate que vos

Fizeram esquecer Minha Mensagem,

e deles vos rieis.

111. "For certo, recompensei-

os
;
hoje - porque pacientaram -

com serem cles os triunfadores."

112. Ele dira: "Quantos anos

vos permanecestes na terra?"

113. Dirao; "Permanecemos um

f^ **** <> \ ^

^ 1^. *^ \<± ^
lilt

( 1 ) Dele; do Fogo infernal

.

(2) [SI ele: no Fogo infernal.
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dia ou parte dc um dia; entao,

pergunta aos enumeradores.
11

1 14. Ele dira; "Nao permane-

cestes senao por pouco tempo. Se

soubesseis!

115.
UE supusestcs que vos

eriamos, em vao, e que nao serieis

retornados a Nos?"

116. Entao, Sublimado seja

Allah, 0 Rei, 0 Verdadeiro! Nao
existe deus senao Ele. Ele c O
Senhor do nobre Trono!

117. E quern invoca, com Allah,

outro deus, do qual nao tern

provanea alguma, seu ajuste de

contas sera, apenas, junto de seu

Senhor. Por certo, os renegadores

da Fe nao scrao bem-aventurados.

118. E dize: "Senhor meu!

Perdoa e tern misericordia, e Tu es

O Melhor dos misericordiadores!"

£2\

0 ojj^JT^T
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SCRATUAN-NIJR
(I>

A SURA DA LUZ

De Al MadTnah - 64 versiculos.

Em name de Allah O
Miser icordioso, O Misericordiador.

1. Esta e uma Sura; fizemo-la

desccr c preceituamo-la, e, nela,

fizemos descer evidenles versiculos,

para meditardes,

2. A adultera e ao adultero C2)
,

a9oitai a cada urn deles com cem
acoites. E que nao vos tome

compaixao alguma por eles, no

cumprimento do juizo de Allah,

se credes em Allah e no Derradeiro

Dia, E que um grupo de crentes

testemunhe o castigo de ambos.

3. 0 adultero nao esposara senao

uma adultera ou uma idolatra. E a

adultera, nao a esposara senao um
adultero ou um idolatra. E isso

t3)
e

tO An-Nur: etimologicamente, quer dizer a luz. No Akorao, esta palavra ap resen la.

segundo o contexlo. van as acepctfes. enlre as quais, salientanvse; o conhecimento

verdadciro atraves da Fe T que ah-roga a duvida; o Livro Pivino; o Protcta Kla c

mencionada nos versiculos 35 e 4EX dai a denominacao da presente sura, cujo tema

principal e a educacao individual e social, que preserva a sodedade de condutas

perniciosas, lais coma a adulleYia, a propaga^ao da corrupcao e obscemdade em

alos e palavras. E a legislacao de sevcros casiigos para quern viola os codigos de

honra c, alem disso. aponta os principles clicos que devem norlear o convivio

familiar e o ingresso cm casa alheia; ennelama, ainda, a pureza moral c faz atentar

que Deus c tome constante de luz, nos ceus e na terra Assim sendo, hem-

aventuradn, na terra, e aquele a quern Deus confere a luz da oricntacao. K, por tlm.

a sura configura o pcrfil dos verdadciros crentes.

(2) Trata-se do adulterio comctido entrc pes so as nao compromctidas pelo casamcnto.

ja que, o adulterin cometido apos este. e punido com apedrejamcnto.

(3) Isso: o casamento com adu Items.
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proibido aos crentes.

4. E aos que acusam de adulterio

as castas mulheres, em seguida,

nao fazem vir quatro testemunhas,

acoitai-os com oitenta acoites, e,

jamais, Ihes aceiteis testemunho

algum; e esses sao os perversos,

5. Exceto os que, depois disso, se

voltam arrependidos e se emendam;

cntao, por ccrto, Allah c Pcrdoador,

Misericordiador

6. E aos que acusam de adulterio

suas mulheres, e nao ha para eles

testemunhas senao eles mesmos,

entao, o testemunho de um deles,

jurando por Allah, quatro vezes,

que e dos veridicos,

7. E, na quinta vez, que a

maldicao de Allah seja sobre ele,

se e dos mentirosos, afasta-lo-a do

castigo.

8. E afasta-la
(1)

-a do castigo o

testemunhar ela, quatro vezes,

jurando por Allah: 'Tor certo, ele e

dos mentirosos",

9. E. na quinta vez, que a ira de

Allah seja sobre ela, se ele e dos

veridicos.

10. E nao fora o favor de Allah

para convosco, e sua misericordia.

(0 Ou seja, a mulher, sobre quern reeai a aeusacao de adulterio, nao sera pumda. se

testemunhar conforms o versieulo
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e que Allah e Remissorio, Sabio,

haveria apressado o castigo para

vos, nesta vida.

11. Por certo, os que chegaram

com a calunia
(1)

sao urn grupo coeso

de vos, Nao suponhais que ela*
2 *

vos seja urn mal, Mas vos e um
bem< Para cada um deles, havera o

- J- .-•
3j>

( 1 ) A] usJo a falsa acusacao dc adulter io Iancad a sabre cAicha. mulher do Profeta. Isso

oeorreu, segundo o rclato dela, quando, no quinto ano da Hegira, acompanhando

seu marido a uma expediczio miliiar c havendo descido da tenda (ria cpoea, as

inn I her cs cram transported as por camelos, em tendas fechadas), para suas

necessidades, distanciou-se, um pouco, do aeampamento Nesse interim, o

exercilo, dando por lerminada a expedicao militar, prepareuse para rctornar a A

I

MadTnah Quando regress ava ao aeampamento, uAicha den por falta de um colar.

que, acred itara.. havia pcrdido no caminho Voltou, novamente, ao lugar e, apos

certo lempo dc busca, acabou por cncontra-lo. Mas, os homens, encarregados de

cuidar de seu camelo, ignorando que sua lenda estivesst: va/.ia, sem '"Aieha dentro,

recolocaram-na em cima do animal, para partir. Como justifieativa
cAicha, em

seus relatos, por essa epoca. as mulheres eram muito magras, e, se jovens ainda,

como era cla propria, tornava-sc mesmo dificil perceber sua ausencia, quando

erguida a tenda perteneentc a cla. Assim, todos partiram, inclusive o camelo de
cAicha. Esta., ao chegar ao local do aeampamento, nao encontrou ninguem c se

assustou. Julgou mclhor nao distanciar-se de la, uma vez que. ao darem por sua

ausencia. deveriam retornar para apanha-la. Durante a longa cspcra, csgo tad a,

acabou por adormecer. Enlrelanlo, um dos combakntes do Profeta. dc nomc

Safwan as- Sal ml., tambem perman ec era adormecido, nas imediacoes e, ao

despcrtar, saiu imcdiatamentc, rumo ao lugar do aeampamento. Passando por
cAieba, adormecida, reconheceu-a como mulher do Profeta e tameniou, em voz

alia, que tal falo houvesse ocurrido, Meando ambos os dois distantcs da cxpedicao.

Ao ouvi-lo
;

cAicha despertou e, vendo Salwan, cobriu-se toda
r
sem dizcr-lhc uma

palavra, nem ele a ela. Safwan tralou de fazer seu camelo ajodhar-sc e apontou-o

a cAicha para que o montasse. E, assim, conduziu-a, ate encontrar-se, depois, com

a distantc expedicao. Ao vc-los. comecaram a fazer juizo temerano de ambos. E o

hipocrita Abdullah Ibn Salul disscminou a caliinia dc que cAicba c Safwan havlam

cometido adulter] o, apesar das firmes objecoes destes. Chegando o boato aos

ouvidos do Profeta, tanto se perturbou ele que mal soube como chegar a verdade

dos (at os. Quanto a
cAieha, adoeccu de desgosto, sem condicOcs de provar sua

inocencia. Apos longo tempo de aflicoes, foram revelados estes versiculos, que

viuram comprovar a vcracidade dc seu rclato e dc sua idoneidade moral

(2) Ela; a calunia. A coletividade islamica nao deve considera-la um mal, pots ela fara

dislmguir os hipocntas dos cremc.
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que comctcu de pecado. E aqueie

que, dentre eles, se empenhou em
amplia-la, tera formidavel castigo.

12. Que, tao logo a ouvistes, os

crentes e as crentes houvessem

pensado bem deles como de si

mesmos, e houvessem dito: "Esta e

uma evidente infamia!"

13. Que houvessem chegado com
quatro testemunhas disso! Entao, se

nao chegaram com as testemunhas,

esses sao, perante Allah, os

mentirosos,

14* E nao fora o favor de Allah

para convosco e Sua misericordia,

na vida terrena e na Derradeira

Vida, haver-vos-ia tocado um
formidavel castigo por aquilo que

vos empenhastes em propalar,

15. Quando o difundistes com
as linguas e disscstcs com as bocas

aquilo de que nao tinheis ciencia, e

supunheis simples, enquanto,

perante Allah, era formidavel.

16* E que, tao logo a ouvistes,

houvesseis dito: "Nao nos c

admissivel falarmos disso. Glori-

ficado scjas! Isto e formidavel

infamia!"

17, Allah exorta-vos a jamais

reincidirdes em algo igual a isso,

se sois crentes,

18, E Allah torna evidentes.

i a I X< \ ***** * I T

L
.'.lJJ
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para vos, os verslculos, E Allah c

Onisciente, Sabio.

19. Por certo, os que amam que

a obseenidade se dissemine. entre

os que ereem, terao doloroso cast igo

na vida terrena e na Derradeira

Vida, E Allah sabc, e vos nao sabeis.

20. E nao fora o favor de Allah

para convosco, e Sua miscricordia,

e que Allah e Compassivo, Miseri-

cordiador, haveria apressado o

castigo, para vos.

21. 0 vos que credes! Nao sigais

os passos de Sata, E quem segue os

passos de Sata, por certo, ele ordena

a obseenidade e o reprov&vel. E>

nao fora o favor de Allah para

convosco. e Sua miscricordia, Ele

jamais dignificaria a nenhum de vos,

mas Allah digniflca a quem quer.

E Allah e Oniouvinte, Onisciente,

22. E que os dotados
(1

\ dentre

vos, do favor e da prosperidadc,

nao prestem juramento de nada

eoneeder aos parentes e aos

ncccssitados e aos emigrantes no

caminho de Allah. E que eles os

indultem e os tolerem. Nao amarieis

que Allah vos perdoasse? E Allah

e Pcrdoador, Misericordiador.

1

H) Alusao a Abu Bakr, pai de cAicha c sogro Jo Profeta, o qua] jurou nao mais

sustcntar seu primo Mist ah, um necessitado, por haver parlicipado da divulgate

do boato contra a muiher da Profcla.
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23. Por certo, os que acusam de

adulterio as mulheres castas,

inoccntcs, crentes, sao amaldi-

9oados na vida terrena e na

Derradeira Yida; c
?

para eles>

havcra formidavel castigo,

24. Urn dia, em que suas linguas

e suas maos e seus pes testemun-

harem contra eles, pelo que

faziam t]
".

25«Nesse dia, Allah compensa-

los-a com sua verdadeira retribuicao.

e saberao que Allah e a evidente

Verdade.

26. As malignas mulheres para

os malignos homens^ e os malignos

homens para as malignas mulheres.

E as benignas mulheres para os

benignos homens, e os benignos

homens para as benignas mulheres.

Esses
{2)

estao inocentes do que

dizem aquelesv
. Havera, para

eles, perdao e generoso sustento.

27.6 vqs que credcs! Nao
entreis em casas outras que as

vossas, ate que pecais permissao e

cumprimenteis
[4)

seus habitantes.

^L^j i^jLl^j ^^h^h^

(0 Atusao a que os pccadorcs nao poderao esconder suas fallas. pois suas proprias

linguas, que falam 0 que nao devem, as maos. que furlam 0 que nao e direito, os

pes que descam innam, serao suas propria* testemunhas.

(-) Esses: todos os que sao boos, inclusive cAicha e Safwan.

0) Aqueles: os caluniadores.

(
4 ) O cumprimento consiste na saudacao islamica as-saiamu calaikum: "que a p&z

seja sob re vos".
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Isso vos c melhor, e Allah assim

determinou, para meditardes,

28. E, se ninguem encontrais

nelas, nao entreis nelas, ate que vo-

lo scja permitido. E, se vos c dito:

"Rctornai", retomai. Isso vos e

mais digno. E Allah, do que fazeis,

e Onisciente,

29. Nao ha culpa sobrc vos, em
entrardes em casas nao

residencies*
1}

, em que ha proveito,

para vos. E Allah sabe o que

mostrais e o que ocultais,

30. Dize aos crentes, Muham-
mad, que baixem suas vistas

(2)
c

custodiem seu sexo (3)
. Isso lhes e

mais digno, Por certo, Allah e

Conhecedor do que fazem,

31. E dize as crentes que baixem

suas vistas e custodiem seu sexo e

nao mostrem seus ornamentos
(4)

-

exceto o^ } que deles aparece - c

que estendam seus cendais sobre

seus decotes, E nao mostrem seus

ornamentos senao a seus maridos

I if ^
\ 9

i
^ *

.- ^ j

1?

(0 Estas casas corresponderiam a loj as, albergues, editicios publicos, etc.. que

oferecenam jios homens conforto: o resignardo do calor. do fri o, protecao a

meixadoria.

(2) Jsto c, que scjam recatados. nay desejando a mulher do proximo.

(3) ct XXUI 5 n2.

Quer di/.er, na"o exibir as rcgifles corporais que. usual mentc. rccebem ornamenlos;

o pescoco, o colo, os bracos, os tornozdos Ha, implkita, a ideia de urnamcntos

naturals (o corpo) e artificials.

(5) Gu scja, u rosto, as mSos e os pes.



24, Suratu An-INur Parte 18 569

ou a scus pais ou aos pais de seus

maridos ou a seus filhos ou aos

filhos de seus maridos ou a seus

irmaos ou aos filhos de seus

irmaos ou aos filhos de suas irmas

ou a suas mulhcres
(l)

ou aos

escravos que elas possucm ou aos

domesticos, dentre os homens,

privados
(2)

de desejo carnal, ou as

crian^as que nao descobriram, ainda.

as partes pudendas das mulheres* E

que elas nao batam, com os pes, no

chaOj para que se conhe^a o que

escondcm de seus ornamentos. E

voltai-vos, todos, arrependidos,

para Allah, 6 crentes, na csperan^a

de serdes bem-aventurados!

32. E casai os solteiros, dentre

vos, e os integros, dentre vossos

servos e vossas servas. Se sao

pobres, Allah enriquece-los-a de

Seu favor, E Allah e Munificcnte,

Onisciente.

33, E que os que nao eneontram

meios para o casamento se

abstenham de adulterio, ate que

Allah os enrique^a de Seu favor. E

aqueles de vossos escravos. que

buscam a alforria, medianlc

pagamento de uma soma, enlao,

ajudai-os, se reconheceis neles

algum bem. E concedei-lhes das

^ t-

(' ) Trata-se das crentes, parentas ou amigas.

(-) Alusao aos homens que. pda idadc ou pela enfermidade. sao impolenles.
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nquezas de Allah, que Ele vos

conccdeu. E nao deveis eompelir

vossas escravas a prostituicao - sc

elas desejam a castidade - para

buscardes os efemeros bens da vida

tcrrena. E quern as compele, por

certo, Allah, apos sua compulsao, e

Perdoador, Misericordiador,

34. E, com efeito, fizemos descer,

para vos, evidcntes versiculos e um
exemplo dos que passaram antes de

vos e uma exortaeao para os

piedosos,

35. Allah e a luz dos ceus e da

terra. 0 exemplo de Sua luz e como
o de um nicho, em que ha uma
lampada, A lampada esta cm um
crista!. O cristal e como se fora

r

astro brilhante, E accso pelo oleo

de uma bendita arvore olivea, nem
de leste nem de oeste

(l)

; seu olco

quase se ilumina, ainda que o nao

toque fogo algum. E luz sobre luz.

Allah guia a Sua luz a quern quer.

E Allah propoe, para os homens,

os exemplos. E Allah, de todas as

cousas, c Oniscicnte.

36. Em casas, que Allah permitiu

fossem erguidas e em que fosse

celebrado Seu Nome, nelas,

glorificam-nO, ao amanhecer e ao

entardccer,

i <-*\* \<^l —

( 1) Alusao a que a olivcira so aiingc sua exuberancia em regioes temperadas, onde a luz

do sol e difusamente distri buida, ao contrario das regioes Icvantinas, onde ha mats

sol na parte da manha e das regioes ocidentais, ondc e mais intense na parte da tardc
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37. Homens, a quem nao

entretem tiem comercio nem venda

da lembranca de Allah c do

cumprimcnto da oracao c da

concessao de az-zakah
(l) - clcs

tcmcm um dia, cm que os eoracocs

e as vistas serao transtomados. -

38. Para que Allah os recompense

com algo melhor que aquilo que

fizeram, e lhes acrescente algo de

Seu favor. E Allah da sustento,

scm conta, a quem quer.

39. E os que renegam a Fe, suas

obras sao como mi ragem em uma
planicie, a qual o sedento supoe

agua, ate que, quando chega a

ela*
21

, nada encontra. E, encontra a

Allah junto dela; entao, Ele

compensa-lo-a com ajuste de

contas. E Allah e Destro no ajuste

de contas.

40. Ou sao como trevas em um
mar prorundo: encobrem-no ondas,

por cima das quais, ha outras

ondas; por cima destas, ha nuvens;

trevas, umas por cima das outras,

Quando alguem faz sair sua mao
quase nao a ve. E aquele, a quem
Allah nao faz luz jamais tera luz,

41. Nao viste que a Allah glorifica

quem csta nos ecus c na terra, e os

12%

(1) Cfll 43 n4.

(2) a el a: a mtraeerri.
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passaros, enquanto pairam no ar?

Cada urn, com efeito, sabe sua

oracao e sua glorificacao, E Allah,

do que fazem, e Onisciente.

42. E dc Allah e a sobcrania dos

ecus c da terra. E a Allah sera o

destino,

43, Nao viste que Allah impulsa

as nuvens; em seguida, junta-as;

depois, fa-las um aglomerado?

Entao, tu ves a chuva sair de dentro

delas. E do ceu, de montanhas^,

nele formadas de nuvens. Ele faz

descer granizo, e
s
com cstc alcar^a

a quern quer e o desvia de quern

quer. 0 fulgor de seu relampago

quase se vai com as vistas.

44* Allah faz altcrnar o dia e a

noite
(Z
\ Por certo, ha nisso licao

para os dotados de visao.

45* E Allah criou todo ser

animal de agua
[3)

. Entao, dentre

clcs, ha quern ande sobre o ventre,

e, dentre eles, ha quern ande sobre

dois pes, e dentre eles, ha quern

ande sobre quatro. Allah cria o que

m Jb oiiUtf' Jej^ 'j

<iOiJ Jfji'j ^/f^ Mi^lj

ov&j-aJ?^

H) Kstas montanhas sSu as massas de nuvens formadas nas alturas, e que chegam a

atingir dc 15 a 20 quildmctros de altitude. Somenle, agora, com a aviacao,

podemos dar-nos conta dessa imagem. ja que, da terra, nao lemas condicoes de

vislumbra-hs.

(2) Os periodus diurnos e nolumos nao sao inalteraveis, ou se
j
a, da mcsma cxtcns&o c

com as mesmas caractensticas: ha-os mais curtos e mais longos, e mais quentes c

mais frios, de acordo com a estacao em que ocorrem,

(3) Cf. XXI 30 n3 Alguris exegctas, enlretanto, acred ham que esta agua seja o liquido

seminal.
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quer. Por certo, Allah sobre todas

as cousas, c Qnipotenle.

46. Com efeito, fizemos descer

evidentes versiculos. E Allah guia

a quern quer a uma senda reta.

47. E q[qs
{]]

dizem: "Cremos em
Allah e no Mensageiro, e

obedecemos." Fm seguida, depois

disso, urn grupo deles volta as

coslas. E esses nao sao os crentes.

48. E> quando convocados a

Allah e a Seu Mensageiro, para

que este julgue, entre eles, eis um
grupo deles que Ihe da de ombros.

49. E
?

se tivessem o direito,

chegariam aele t2)
resignados,

50. Ha enfermidade, em seus

cora^des? Ou eles duvidam? Ou
temem que Allah e Seu Mensageiro

scjam iniquos com eles? Nao!

Mas, cstes sao os injuslos.

51. 0 dito dos crentes, quando

convocados a Allah c a Seu

Mensageiro, para que este julgue,

entre eles, e, apenas, dizercm:

"Ouvimos e obedecemos " E esses

sao os bem-aventurados.

52. E qucm obedece a Allah e a

Seu Mensageiro e receia a Allah e a

Ele teme, esses sao os triunfadores.

a - > „4 >>* »
y
tiTi *****

— 7

( ^ ) Eles: os hipocritas de Makkah.

(2) A Ele: ao Profeta.
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53* E cles
(l)

juram, por Allah,

com todos seus mais solenes

juramentos, que, se tu os ordenares

a combater, sairao a combate.

Dize: "Nao jurcis." vossa obediencia

e conhecida. Por certo, Allah, do

que fazcis, e Conhecedor.

54* Dize: "Obedecei a Allah e

obedecei ao Mensageiro." E, se

voltais as costas, impende a ele
?

apenas, o de que foi encarregado, e

impende a vos o de que fostes

enearregados. E, se lhe obedeceis,

guiar-vos-eis. E nao impende ao

Mensageiro senao a evidente

transmissao da Mensagcm,

55* Allah promete aos que,

denlre vos, creem e fazem as boas

obras que os fara suceder, na terra,

como fez suceder aos que foram

antes deles, e que lhes fortalecera a

religiao, de que Se agrada, no

tocante a eles, e que lhes trocara

seguranca, apos seu mcdo. Eles

Me adorarao, nada Me associarao.

E quern renega a Fe, depois disso.

esses sao os perversos.

56, E cumpri a oracao e concedei

az-zakah
(2)

, a ajuda caridosa, e

obedecei ao Mensageiro, na

esperanga de obterdes misericordia.

57. Nao suponhas que os que

renegam a Fe sejam capazes de

>* i * -i

( 0 Ou =ieja, "juram os hipocritas".

(2)Cf II 43 ii4.
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escapar do castigu tie Allah, na

terra. E sua morada sera o Fogo. E,

em verdade, que execravel destino!

58. 6 vos que credes! Que vos

pecam permissao. por tres vezes,

vossos escravos e aqueles, dentre

vos, que, ainda, nao chegaram a

puberdade, para estar em vossa

presenca: antes da oracao da aurora

e quando puserdes de lado vossos

trajes, ao meio-dia*
[

*, e depois da

ultima oracao da noite. Sao tres

tempos de vossa intimidade. Nao

ha culpa sobre vos nem sobre eles,

depois destes tempos, em circular,

sem permissao, uns de vos com os

outros. Assim, Allah torna

evidentes, para vos, os versi'culos.

E Allah e Onisciente, Sabio,

59. E, quando as eriancas,

dentre vos, atingirem a puberdade,

que pecam permissao para estar

em vossa presence, como pediram

permissao os que foram antes delas,

Assim, Allah torna evidentes, para

vos, Seus versiculos, E Allah e

Oniscicnte, Sabio.

60. E as mulheres que atingirem

a menopausa, e que nao mais

esperam casamento, nao ha culpa

sobre elas, em porem dc lado algo

de seus trajes, sem se exibirem

1

1

0) De acordo com os costumes orientals, a sesta c tcita na hora mais quentc do dia, o

que obriga. muitas vezes, ao desnudamento.
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com ornamentos. H absterem-se

disso e-lhes melhor. li Allah e

Oniouvinte, Onisciente.

61. Nao ha falta sobre o cego e

nao ha falta sobre o coxo e nao ha

falta sobre o enfermo nem sobre

vos mesmos, em comerdes em
vossas casas, ou nas casas de

vossos pais, ou nas casas de vossas

maes, ou nas casas de vossos

irmaos. ou nas casas de vossas

irmas, ou nas casas de vossos tios

paternos, ou nas casas de vossas

tias paternas, ou nas casas de

vossos tios maternos, ou nas casas

de vossas tias maternas, ou em
casas, cujas chaves possuis, ou nas

de vossos amigos (1)
. Nao ha culpa

sobre vos
;
em comerdes reunidos

ou separados. E, quando enlrardes

em casas, cumprimentai-vos mutua-

mente, com saudacao vinda de

Allah, bendita e cordial. Assim,

Allah torna evidentes, para vos. os

versiculos, para razoardes.

62,0s autenticos crentes sao,

apenas, os que creem em Allah e em
Seu Mensageinx e> quando estao

com ele, em assunto de interesse

3> *A \ t

(') Ao ser revelado o versiculo 188, da sura II que diz: "K nao devorcis, ilicitamente,

vossas riquezas. emre vos", muitos dos crentes abstiveram-se de comer em casa de

parentes. por entenderem que, ao faze-lo, estariam viulando o mandamenCo, uma

vcz que cada qual deve alimentar-.se com o csforco do proprio trabatho Aqui.

neste versiculo 61, a determinacao de Deus e de que e facultado aos deficient es e,

ate mesmo. aos demais homers, aiimentarem-se cm casa de familiares ou amigos.
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comum, nao se vao, ate que lhe

pe9am permissao. Por certo, os que

te pedem permissao, esses sao os

que ereem em Allah e em Seu

Mensageiro. Entao, quando te

pedirem permissao para algum de

seus assuntos, da permissao a

quern, deles, quiseres, e implora a

Allah perdao para eles. Por certo,

Allah e Perdoador, Misericordiador.

63. Nao facais, entre vos, a

eonvoeaeao do Mensageiro, como

a eonvoeaeao de um de vos para

outros. E nao vos retireis de sua

companhia, sem sua permissao,

Com efeito, Allah sabe dos que,

dentre vos, se retiram sorraleira-

mente, Entao, que os que discrepam

de sua ordem se precatem de que

nao os alcance provacao ou n,ao os

alcance doloroso eastigo,

64. Ora
s
por certo, de Allah e o

que ha nos ceus e na terra. Com
efeito, Ele sabe aquilo cm que vos

fundamentals
;
e, um dia, quando

a Ele forem retornados, entao,

informa-los-a do que fizeram. E

Allah, de todas as cousas, e

Gnisciente.

6 jUb
-

ft (? IX

(') Dcus conhece os profundos escarirhos da mcntc liumana: seus objetivos, intends,

suas crerif as e descren^as
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SURATU AL-FURQAN (I)

A SURA DO CRITERIO

De Makkah - 77 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador

L Bendito Aquele Que fez descer

o Criterio sobre Seu Servo, para

que seja admoestador dos mundos,

2. Aquele de Quern e a soberania

dos ecus e da terra, e Que nao

tomou filho algum, e para Quern

nao ha parceiro, na soberania, c

Que criou todas as cousas c

determinou-as na justa medida!

3. E eles
(2) tomam, alem dEle,

(0 Al Furqfln: infmitivo substanlivado do verbo faraqa, separar ou distinguir. No
Atcorjio, cssa pal avia engloba v arias acepcoes, tais como: o cri lerio de distmcjio

cntrc o bem e o mal, a vitoria e o Livro divino (a Tora ou o Evan gelho ou o

Alcorao), uma vez que estes constitucm uin criicriu de distincao entre o bem e o

mal. entre a verdadc c a falsidade (cf II 53 n39). Lsta sura devc seu norm: a

mencao da palavra furqan, no primeiro vers iculo. Kla e\ basieamcntc, uma
apologia do Alcorao, a qual exalca a Mensagem de Deus, a Quem perlencem os

ceus e a terra e Que nao tern semclhantc atgum. Nao obstante isso, os idolatras

apegam-se a [do!os
:
desmentem o AlcorSo c negarn a veracidade da meusagem do

Profeta. me diante o argumcnto de que Muhammad e homem igual a todos c sc

alimenla c vive como os demais, sem qualquer caractcrisiica que o aproxime dos

anjos. Objetam, ainda, que o Alcorao nao foi revelado de uma so vez, e slm por

partes. Mas respostas a todas csias obje^oes vao surgindo. por meio dc historic

dos primitives pro I as e seus seguidores pondo cm realce que os idolatras

scguem seus caprichos e, com sua mancira dc pensar e agir, tomam-se tais quats

rebanhos irraiionais, ou pior ainda. Por essa razao, no Dia do Juizo, receberao a

severa e rnerecida recompensa. A seguir. nesta sura, os sinats do Uni verso

apresentam-se para dimensionar o poder divino. Finalmente, ha alusao aos crentes,

que receberao as mclhorcs recompensas. Por tudo isso, e pelas alvissaras, esla sura

vcio a rcprcseniar um balsamo para o Profeta, quando de sua defronta^ao com os

Quraieh, arrogantes, descrentes, agressivos e infensos a rehgiao que pregava. Em
momento algum, o Profeta, diante de tamanha hostilidade, esmoreceu sua

pregacao ou ncgligcnciou as vcrdades da revelacao divina.

(2) Aluszio aos deserenles de Makkah. que praticavam a idolatria.
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outros deuses, que nada criam,

enquanto eles mesmos sao criados,

e nao possuem, para si mesmos,

prejuizo nem beneficio, e nao

possuem o dom de morte nem de

vida nem de ressuscilar.

4. E os que renegam a Fe dizem:

"Este
tl}

nao e senao mentira, que

ele forjou, nisso, outras pessoas
(2)

ajudaram." Enlao, com efeilo,

cometeram injustica e falsidadc.

5- E dizem; "Sao fabulas dos

antepassados, que ele pediu fossem

escritas; e elas lhe sao ditadas, ao

amanhecer e ao entardccer
"

6. Dize, Muhammad: "Fe-lo

descer Aquele Que sabe os segredos

nos ecus c na terra, Por certo, Ele e

Perdoador, Misericordiador,"

7. E dizem: "Por que razao este

Mensageiro come o mesmo
alimento e anda pelos mercados.

como nos? Que se fizesse descer

urn anjo, para ele, e, com ele
?
fosse

admoestador!

8.
uOu que se lhe lancasse um

tesouro, ou que houvesse, para ele.

um jardim, de que pudesse comer*
3
*!

1 '

0 £uS dJJ

i >-U2u
}

'if "

3 54

( U Este: o Alcorao.

(2) Alusao aos cristaos e jjdeus, contemporaneous do Profeta. em cujas fontes e tradicSes

os idoiatras as.se vcram havcr-sc Muhammad abcherado

(3) ()s rencgadores da Fe nao pod iam aceitar que Muhammad fosse um homem comum.

Segundo sua concepcao de mensageiro. este deveria ser um an jo ou um homem
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E os injustos dizem; "Vos nao seguis

senao um homem enfeiticado!"

9* Olha como engendram semel-

hantes a ti, e se descaminham! Entao,

nao poderao encontrar caminho

algum,

10. Bendito Aqucle Que, se

quiser, te fara algo melhor que

tudo isso: jardins, abaixo dos quais

correm os rios; e te fara palacios!

11. Mas eles desmentcm a Hera;

c prcparamos, para os que desmen-

tcm a Hora, um Fogo ardente.

12. Quando cste os vir, de

longinquo lugar, ja eles Ihe ouvirao

o furor e o rumor.

13. E, quando lan^ados nele, em
angusto lugar, as maos amarradas

atras do pescofo, la suplicarao uma
aniquilacao.

14. Dir-sc-lhes-a: "Nao supli-

queis, hoje, uma so aniquila^ao e

suplicai muitas
{,)

aniquila9oes!"

15. Dize: "Isso e melhor ou o

Paraiso da eternidade. que e

prometido aos piedosos? Ser-lhes-

a recompensa e destino.

16. "Terao, nele, o que quiserem,

0 jji-ti-^SS

acompanhado de um anjo; ou que, pelo menos, fosse dotado de tesouros e pomares

esplendidos, para maior prestigio pcrantc os homens, diante dos quais iria pregar.

(0 A perpetuidade da desgra^a infernal implica nao so um tipo de castigo, mas um
infinito corolario deles, o que levari o probo a suplicar que o aniquile a

destruicao em definitivo.
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scndo eternos, Isso impende a teu

Senhor, como promessa exigfvel,"

17. E lembra-lhes de que, um
dia, os^ reuniremos, eles e aos^

que adoram, alem de Allah; entao,

Ele dira: ^Descaminhastes estes

Mcus servos, ou eles mesmos se

descaminharam do caminho?"

18. Elest3)
dirlo: "Glorificado

sejas! Nao nos e concebivel

tomarmos, alem de Ti, protetores,

mas Tu os fizeste gozar e a seus pais,

ate que esqueceram a Mensagem (4)

e foram um povo extraviado."

19- Dir-se-a aos idolatras: "E,

com efeito, eles
û vos desmenlem

no que dizeis; entao, nao podereis

obter nem isencao do castigo nem
socorro," E a quern de vos e

injusto, fa-lo-emos experimentar

grande cast
i
go,

20- E nao enviamos, antes de ti
s

Mensageiros, sem que, por certo,

comessem o mesmo alimento c

andassem pelos mercados, E
fazemos de uns de vos provacao para

os outros. Entao, vos pacientais? E

teu Senhore Onividente.

(0 Os: os idolatras dc Makkah.

(2) Aos os an] os, adorados como tilhas dc Deus; c Jesus, adorado como filho de

Deus, e c
Uzair, adorado pelos judeus. como Filho dc Dcus, etc.

(3) Eles: os seres adorados como deuses.

W A Mensagem: o Alcorao.

(5) Eles: os seres adorados, alem dc Dcus os idotos.



25. Suratu Al-Furqan Parte 19 582

21. E os que nao esperam Nosso

encontro dizem: "Que sc faca

descer os anjos sobre nos, ou que

vcjamos a nosso Senhor!" Com
efeilo, eles se ensobcrbeeem, em
seu amago, e cometem, desmesura-

damente
:
grande arrogancia,

22. Urn dia, quando eles virem

os anjos, nesse dia, nao havera

alvissaras para os criminosos, e os

anjos dirao: "E, terminantemente,

vedado
(n

ir para o Paraiso."

23. E rcferir-nos-cmos as

obras
(2) que fizeram, e fa-las-emos

particulas dispersas no ar,

24, Os companheiros do Paralso,

nesse dia, scrao os melhores em
residencia, e estarao em mais belo

lugar de repouso.

25, E um dia, o ceu se fendera,

com as nuvens, e se fara descer os

anjos, com descida de realidade.

26, Nesse dia, a verdadeira

soberania sera dO Miscricordioso,

E sera um dia diftcil para os

renegadorcs da Fe.

^Wj J?0Z$J$5 *

(HE terminsntemente vedadu; traduz a expressao arabe hijran mahjuran. que

arabes repetiam. quando um deles se encontrava com temido inimigo. durante os

mcscs sagrados. Sendo assim, o inimigo ficava impossibilitado de fazer-lhe mat. ja

que era vedada a vinganca nessa cpoca No Dia do Iulzo, os anjos rcsponsaveis

pclo cast igo rcpetiram cstas palavras para fazer saber aos renegadores da Fe a

impossibilidadc dc sc valvar do castigo.

(2) Obras: as boas obras, real izad as pelos rcprobos, c que de nada Ihes adiantaram, no

Dia do Juizu.
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27* E urn dia
?
o injusto mordera

as maos, dizendo: "Quern dera

houvesse eu tornado caminho com
o Mensageiro!

28.
iL

Ai dc mini! Quern dera nao

houvesse eu tomado fulano por

amigo!

29. "Com efeito, ele me
descaminhou da JVlensagem, apos

ela haver-me ehegado. E Sata e

perfido para com o ser humanol"

30. E o N4ensageiro dira: "0

Senhor meu! Por certo, meu povo

tomou este Alcorao por objeto de

abandono!'*

31. E, assim, fizemos, para cada

profeta, um inimigo dentrc os

criminosos. E basta teu Senhor por

Guia e Socorredor,

32. E os que renegam a Fe

dizem: "Que houvesse descido

sobre ele o Alcorao, de uma so

vez!
?
' Fragmentamo-lo, assim.

para, com ele, te tornarmos firme o

coracaa E fizemo-lo scr recitado

paulatinamente,

33. E eles nao te chegam com
exemplo ( ^ algurn, sem que

cheguemos a ti com a verdade e a

melhor interpretacao.

34. Os que forem reunidos, sendu

K }.

( H Exemplo: argumento conlrario a Mensagem do Profeta.



25, Suratu Al-Furqan Parle 19 584

arrastados sobre as faces a Geena,

esses serao na pior situacao e os mais

descaminhados do caminho ccrto,

35. E, com efeito, concedemos a

Moises o Livro^ \ e fizemos de seu

irmao Aarao. vizir, assistente. junto

dele.

36. E dissemos: 'ide ambos ao

povo que desmentiu Nossos sinais/'

Entao, destruimo-lo totalmente,

37, E ao povo de Noe, quando

desmentiu os Mensageiros.

afogamo-lo e fizemo-lo urn sinal

para os humanos. E prcparamos

para os injustos doloroso castigo.

38, E menciona o povo de 'Ad

e Thamud e os companheiros de

Al-Rass
(2)

e muitas geracoes enlre

esses.

39. E* para cada um deles,

propomos os exemplos, c a cada

um esmagamos, rudemente,

40. E, com cfeito, cles
(3)

passaram

pela cidadc, sobre a qual se fez

chover a chuva do mal*
4

*. Entao,

nao a viram? Mas elcs nao

< 1

( 1
1 O Livro: a Tora.

(2) Ar-Rass o poQO. a cscava^ao, o scpultamento. iista palavra admite inumeras acep^ttes,

entre as quais a de uma aldcta de nome Yamam ah, cujos habilanles desmentiram

seu profela e o enterraram vivo, num poco, ate que morreu. Outra acep^ao se liga a

tnncheira. dlada no capitulo LXXXV do Alcorlo. Uma terceira prende-se a regiSo

que vai desde Najran. na Peninsula Arabica, ate o Hadramaut, no Yemen.

0) ties: os idolalras de Makkah,

W Trata-se da chuva de pedras igneas. caida sobre Sodorna e Gomorra
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esperam Ressurrei^ao alguma.

41. E
?
quando te veem

;
nao te

tomam senao per objeto de

zombaria, e dizem:
UE este quem

Allah enviou por Mensageiro?

42. "Por certo, ele quase nos

descaminhara de nossos deuses,

nao houvessemos sido perseverantes

com o culto deles." E saberao,

quando virem o castigo, qucm esta

mais descaminhado;

43. Viste aquele que toma por

deus sua paixao? Entao, es tu
5

sobre ele, patrono?

44. Ou tu supoes que a maioria

deles ouve ou razoa? Eles nao sao

senao como os rebanhos, alias,

mais descaminhados, em caminho,

45. Nao viste teu Senhor, como
estende a sombra? E ? se quisesse,

fa-la-ia imovel. Em seguida, Nos
fazemos do sol um indicador dela;

46. Em seguida, recolhemo-la,

suavemente, para junto de Nos.

47. E Ele e Quem vos faz da noite

vestimenta, e do sono, descanso, e

faz do dia volta a vida ativa.

48. E Ele e Quem envia o vento,

como alvissareinx adiantc de Sua

misericordia
(1)

, E do ceu fazemos

descer agua pura.

...
-* -

* ' I .I'll ^ " f I *^

0)Cf. VI! 57 n2
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49. Para, com ela, vivificar uma
plaga morta, e darmos de beber,

dentre o que criamos, a muitos

rcbanhos c humanos.

50. E, com efeito, repartimo-

la
(l

\ entre cles, para meditarem
(2}

:

cntao, a maioria dos homens a

tudo recusou, excclo a ingratidao.

51. E, se quiscssemos, haveria-

mos enviado a cada cidade urn

admoestador.

52. Entao, nao obede^as aos

rcncgadores da Fe, Muhammad,
e, com ele , luta contra eles,

vigorosamcnte.

53. E Ele e Quern dcscnlcou os

dois mares
(4}

: este e doce, sapido, e

aquele e sal so, amargo. E fez, entre

ambos, uma barreira e terminantc

proibicao de sua mesela.

54. E Ele e Quern cria da agua(6)

um ser humano e faz dele parentcs

sangiiineos e parentes afins. E teu

Senhor e Onipotente.

U ) La: a ebuva.

(2) Ou seja, para os homens meditarem.

Ele: o Atcorao.

(4) Os dois marcs: e lradue3o dc al bahrain, dual dc a] bahr que, ctimologieanriente,

signifies Agua abundant?, seja salgada, seja doce, embora dc uso mais frequents

na design a^ao, apenas. de mar. A ocorrcneia do dual no versieulo serve para

exprimir, ao mesmo tempo, tanto a agua de rios quanto a de mares.

(5) Trata-se de imiscibilidade da agua sal gad a com a docc. quando dc scu eneontro.

Jsso constitui enorme graea divma para o ser humano que, do eontrarin. term suas

fontes e rios invadidos pela agua do mar.

(6) Cf, XXI 30 n3.
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55. E eles adoram, alem de

Allah, o que nao os beneficia nem
os prejudiea. E o renegador da Pe c

coadjutor de Sata contra seu Senhor.

56. E nao te enviamos senao por

alvissareiro e admoestador.

57. Dize: "Nao vos peco premio

algum por ele*
l

\ a nao scr a

crcn^a de quem quer tomar

caminho para seu Senhor."

58. E confia nO Vivcntc, Que
jamais morrera, c glorifica-O, com
louvor E basta Ele por Conhecedor

dos pecados de Seus servos.

59. Ele e Quem criou os ceus e

a terra e o que ha entre ambos, em
scis dias

(2)
; em seguida,

cstabeleceu-Se no Trono, Ele e O
Miscricordioso; entao, pergunta,

accrca dElc, a um conhecedor,

60. E, quando se lhes
<3)

diz:

" Prosternai-vos dianle dO
Misericordioso'\ dizem: "0 que e

O Miserkordioso? Prostcmar-nos-

emos diante do que nos ordenas?"

E isso Ihes acrescenta repulsa.

61. Bendito Quem fez constela-

coes. no ceu. e, nele. fez um luzeiro*
4}

e uma lua luminosa!

3)

4pCfJ^ 1

dbj^tr^yj

i
^ J " i -r a u" < i

f
*vT< „ If

4 Ai/ ; j

^ Ir*-*} '4^J^-J

U ) Ele: 0 Islao.

(2)cf. VII 54 nl.

a 05 tdotatras de Makkah
(4) Luzciro: 0 sol radiuso.
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62. E Ele e Quern fez a noite e o

dia alternados, para quern deseja

meditar ou deseja agradecer a

Allah.

63. E os servos dO Miseri-

cordioso sao os que andam,

mansamente, sobre a terra, e,

quando os ignorantes se dirigem a

eles, dizem: "salam!" "Paz!";

64. E os que passam a noite

prosternando-se, diante de seu

Scnhor, e orando de pe;

65. E os que dizem: "Senhor

nosso! Desvia de nos o castigo dc

Geena. Por certo, seu castigo e

perpetuo.

66. "Por certo, que vil residencia

e lugar de permanecer e ela!";

67. E os que, quando despendem

seus bens
;
nao os esbanjam nem

restringem, mas seu dispendio

esta entre isso, ajustado:

68. E os que nao invocam, junto

de Allah, outro deus, e nao matam
a alma que Allah proibiu matar,

exceto se com justa razao, e nao

adulteram; e quern faz isso

encontrara pun i9ao

;

69. 0 castigo duplicar-se-lhe-a,

no Dia da Ressurrei^ao, e, nele,

permanecera, eternamente, aviltado,

70. Exceto quern se volta

arrependido e ere e faz 0 bem:

- 4 i 1 L • J-'Vl -T L , 'l s I*. ~ t

fcs

3 G1^^^5o^j1laJ^

3 Ujl.iSOJta
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entao, a esses
s
Allah trocar-lhcs-a

as mas obras em boas obras, E
Allah e Pcrdoador, Miscrieordiador.

71. E quern se volta arrependido

e faz o berru por certo, ele se volta

para Allah, arrependido, perfeita-

mente,

72. E: os que nao prestam falso

testemunho e, quando passam junto

da frivol idade, passam nobremente;

73. E os que, quando sao

lembrados dos versiculos de seu

Senhor, nao permanecem desatentos

a eles, como surdos, ccgos;

74. E os que dizem:
Li

Senhor

nosso! Dadiva-nos, da parte de

nossas mulheres e de nossa

descendencia, com alegre frescor

nos olhos e faze-nos guia para os

piedosos,"

75* Esses serao recompensados

com a camara cterea, porque

pacientaram; e, nele, ser-lhe-ao

conferidas saudacoes e paz,

76. La, serao elernos. Que bela

resideneia e lugar de permanecer!

77. Dize* Muhammad: "Meu
Senhor nao se importaria convosco,

nao fora vossa suplica. E, com
efcito, desmcntistes o Mensageiro;

entao, ser-vos-a imposto o castigo."

1 ^ .
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SURATU ACH CHU ARA ,(1)

A SURA DOS POETAS

De Makkah - 227 versiculos,

Em name de Allah O
Misericordioso, O Miser icordiador

1. Ta, Sin, Mlm t2)
.

2. Esses sao os versiculos do

expHcito Livrc/ .

3. Talvez te consume dc pesar,

Muhammad, por nao serem eles
(4)

crentes.

4. Se quisessemos, haver-lhes-

iamos feito descer, do ceu n urn

sinal; entao, as cervizes permaneccr-

lhes-iam rendidas.

5. E nao lhes chega nenhuma

Mensagem renovada dO Miseri-

cordioso, sem que lhe deem de

ombros.

0^J^c&zh

0) Ach-Chu^fS' c plural dc cha c
ir. poeta Assim sc denomma a sura, pel a merino

dessa palavra no verskulo 224, Scu lema principal c 0 mcsmo dc lodas as

revel ad as em Makkah: a unicidade de Deus, a Revclacao e a Mensagem. a

Ressurreicao e a Recompcnsa. A particularidadc desta sura e conter varias

hislonas de mensage iros, historias estas que ocupam 180 dos vcrstculos.

revelad as, certamen te, para tranquil izar o Profcta Muhammad, a quern o pnvo

desmenlia, reiterando-lhe que outros povos, antes dele, iguafmentt:, desmcntiram

seus mensageiros Prime iro, ha o confronto dc Moises e Aarao torn Farao, e o

desdem deste pela Mensagem. Cm seguida a bistoria dc Abralo, Nuc, Hud, Salih,

Lot e Cbu c
aib. PereL-be-sc, nas historias desles profelas. que a base da pregacao e a

mesma. e o modo de desmentir dos descrentes, idenuco. Finalmente, a sura mostra

o sublime valor do Alcorao e torna bem evidente que a Profcta Muhammad nao

podc scr pod a. rem, tampouco, o Alcorao poesia.

(2) Cf LI 1 n3.

0) Livro: o Alcorao.

H) Eles: os idolatras dc Makkah.
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6. E, com efeito, desmentem-

na; entao, chegar-lhes-ao informes

daquilo
(l)

de que zombavam.

7. E nao viram eles a terra,

quanto fazemos germinar, nela
?
todos

os casais de plantas preciosas?

8. For ccrto, ha nisso um sinal,

Mas a maiona deles nao e crente.

9. E, por certo, teu Senhor e 0
Todo-Poderoso, 0 Miscricordiador.

10. F lembra-lhes de quando

teu Senhor chamou a Moises:
4i

Vai

ao povo injusto,

ll/ 40 povo de Farao. Nao
temem eles a Allah?"

12. Disse: "Senhor meu, por

certo, temo que mc desmintam,

13.
UE meu peito constrange-se

e minha lingua nao se solta. Entao,

envia a Aarao, para que estc me
secunde

14.
4tE eles tern, contra mini, a

acusacao de um delito; entao,

temo que me matem/ T

15, Allah disse:
uEm absoluto,

nao te matarao, Entao, ide ambos
com Nossos sinais. Por certo,

estaremos convosco, ouvindo.

16. "E chegai a Farao e dizei;

^ V 1 A fir « r <4'^

0) DaquikK da Mensagem
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Tor ccrto, somos Mensageiros dC)

Senhor dos mundos.

17. " 'Envia conosco os filhos

dc Israel V'

18. Fara6 (1)
disse: "Nao te

cuidamos. junto dc nos
?
enquanto

eras bem crianca, e nao

pcrmaneceste, junto de nos, alguns

anos de tua vida?

19.
L

H fizeste teu feito
(2}

,
que

fizcste, e tu es dos ingratos
"

20. Moises disse
(3)

: "Fi-lo
?
entao,

enquanto eu era dos descaminhados.

21. 'E fugi de vos, quando vos

term; entao, meu Senhor dadivou-

me com sabedoria e fez-me dos

Mensageiros.

22.
iLE esta e uraa gra^a - que

me cobras - o haveres escravizado

os filhos de Israel
(

)r?"

23. Farao disse: "E o que c O
Senhor dos mundos?"

24. Moises disse: "O Senhor dos

ceus e da terra e do que ha entre

ambos, se eslais
[5)

convictos disso."

*****

0) Farao disse a Moises,

(2) Referenda a marie de urn egipcio, perpetrada por Moises.

(3) Moises cxplica que scu fcito era ames de ser ele Mensageiro.

(4 ) Moises rccusa-se a accitar como graea os cuidadus dispensados a ele, pela eorte

faraontca, quando crianca, uma vez que foi vJtima dos atos exeeraveis de Farao,

que impos aos filhos de Israel a eseravidao e a morte aos primogenitor varoes.

Moises se dirige a Farao e a seus dignUarios
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(

1 1

25. Farao' disse aos que

estavam a seu rcdor;
LiNao ouvis o

que ele diz?
,n

26. Moises disse:
uVosso Senhor

e O Senhor dc vossos pais antepas-

sados!"

27. Farao dissc:
u
Por certo,

vosso mensageiro, que vos foi

enviado, e louco*
2> !"

28. Moises disse: Senhor do

Levante e do Pocntc c do que ha

entre ambos, se razoais.'"

29. Farao disse:
' kEm verdade,

se tomas deus outro que nao seja

eu, far-te-ei dos prisioneiros,"

30* Moises disse:
4iE ainda que

eu te chegue com algo evidente?"

31, Farao disse: "Faze-o vir,

pois, se es dos veridicos,"

32, Entao, Moises lancou sua

vara, e ei-la evidente serpente,

33, E tirou sua mao (3)
: e ei-la

alva*
4

- para os olhadores,

34, Farao disse aos dignitaries

a seu redor: 'Tor certo, este e urn

magi co sapiente,

^ ^ % ^ -H-

55 ^i^^i fr,w^%/ L^.i^
l^>oJop>jj

(') Farao. estranhando a fala de Moises...

(2) l

;arao sc dirigc a sen povo, para denunciar loucura naquele mensageiro. que e

Moises.

(3) Cf. VII 108 nl.

(
4

) Cf". VII 108 n2.
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35. "Que deseja fazcr-vos sair

de vossa terra, com sua magia.

Entao, que ordenais?"'

36. Disseram: "Preterc-o c a seu

irmao, e envia congrcgantes as

cidades;

37. "Eles far-te-ao vir todo

magico sapiente,"

38. Entao, os magicos foram

juntados em um tempo marcado de

dia determinado.

39. E foi dito aos homens*^:

"Estareis juntos,

40/Tara que sigamos os

magicos, se forem os vencedores?"

41. E, quando os magicos

chcgaram, disseram a Farao:

"Teremos premio, se formos os

vencedores?"

42. Ele disse: "Sim, e, por certo,

sereis, nesse caso, dos mais

achcgados,"

43. Moises disse-lhes: "lanpai o

que tendes para lancar."

44. Fntao, lan^aram suas cordas

e suas varas e disseram: "Pclo

poder de Farao, sercmos, por certo,

os vencedores^

45. E Moises lanpou sua vara; e

ei-la que engoliu o que forjaram.

(0 Aos ho mens ao povo. que foi incitado a comparecer ao desafm das magicos.
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46. Entao, os magicos cairam.

prosternando-sc.

47. Disseram; "Crcmos no Senhor

dos mundos,

48.
4lO Senhor de Moises e

Aarao,"

49. Farao disse: redes nele
?

antes de cu vo-lo perm hi r? Por

certo ? elc e vusso mestre, que vos

ensinou a magia. Entao, logo

sabereis! Em verdade, cortar-vos-

ei as maos e as pernas, de lados

opostos, e crucificar-vos-ei a todos."

50. Disseram: "Mai algum! Por

ccrto, tornaremos a nosso Senhor,

51. 'Tor certo, aspiramos a que

nosso Senhor nos perdoe os erros,

porque somos os primeiros dos

crentes/'

52. E inspiramos a Moises:

"Parte, durante a noite, com Meus
servos; por certo, sereis perse

-

guidos,"

53. Entao, Earao enviou congre-

gantes as cidades,

54. Que diziam: "Por certo %

esses sao urn bandopouco numeroso,

55. "E, por ccrto, eles nos poem
rancorosos,

56. "E, por ccrto, deles, todos

nos precatamos/'

> £ ^
- — jL
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57. Entao, Nos os fizemos sair

de j ardins e fontes,

58. E as fizemos abandonar

tesouros e nobre lugar dc pcr-

manencia.

59. Assim foi. E fizemos que os

filhos de Israel os herdassem.

60. E, ao nascer do sol, eles

perseguirarr/
1

*-nos<

6LE, quando se depararam as

duas multidoes, os companheiros

de Moises disseram:
4i

Por certo,

seremos atingidos/*

62. Ele disse: "Em absolulo nao

o seremos! Por certo, mcu Senhor

e comigo; Ele me guiara."

63. E inspiramos a Moises: "Bate

no mar com lua vara,'
1

Entao, este

se fendeu; e cada divisao se tornou

como a formidavel montanha,

64. E, la, fizemos aproximar os

outros
{2)

.

65. E salvamos a Moises e a

quern estava com ele, a todos.

66. Em seguida, afogamos os

outros.

67. Por certo, ha nisso urn sinal.

Mas a maioria deles nao e crente.

(sir

0 J Farad e sen exerdio perseguiram os filhos de Israel,

(2) Os outros: Farao c scu excrcito.
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68. E, por certo, leu Senhor e 0
Todo-Poderoso, 0 Misericordiador.

69. E recita, para eles, o informc

de Abraao,

70. Quando disse a seu pai e a

seu povo: "Que adorais?"

71. Disseram: "Adoramos Idolos;

cntao, a eles permanecemos

cultuando."

72. Disse: "eles ouvem-vos,

quando os invocais?

73.
t4Ou vos beneficiam ou vos

prejudicam?"

74. Disseram: "Nao! Mas encon-

tramos nossos pais fazendo assim."

75. Disse:
UE vistes o que adorais,

76. "Vos e vossos antigos pais?

77>"Entao
f

por certo, sao de

mim inimigos, exceto 0 Senhor

dos mundos,

78. "Quern me criou; e e Ele

Quern me guia;

79. "E Quern me alimenta e me
da de beber;

80. "E. quando adoeco, 6 Ele

Quern me cura;

81. "E Quern me dara a morte,

em seguida, me dara a vida,

82. "E a Qucm aspiro me perdoe

o erro, no Dia do Mzo.

2ti >-^L*i>J ob

5 ojjdi jJ^SU^it^'i J\S
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83. "Senhor meu! Dadiva-me

com sabedoria e ajunta-me aos

integros;

84.
;E faze-me men^ao veridica,

na posteridade;

85. "E faze-me dos herdeiros do

Jardim da Delicia;

86. "E perdoa a meu pai : por

certo, ele e dos descaminhados;

87/ 4E nao me ignominies, um
dia, quando forem ressuscitados

(1

\

88* "Um dia, quando a ninguem

beneficiarem nem riquezas nem
filhos,

89. "Exceto a quern chegar a

Allah, com cora^ao imaculado."

90. E se fizer aproximar-se o

Paraiso aos piedosos,

91. E se fizer expor-se o Inferno

aos desviados,

92. E sc Ihes disser: "Ondc estao

os que vos adoraveis,

93.
tiAlem de Allah? Socorrem-

vos ou se socorrem a si mcsmos?"

94. Entao, serao nele
(2)

empuxados: eles e os desviados,

95. E os parlidarios de Sala,

todos.

Ou seja, no Dia da Ressurrei^ao dc todos os homens.

(2) Nek: no Inferno,
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96. Dirao, enquanto, nele, dis~

puiarcm:

97. 'Tor Allah! Estavamos, por

certo, em evidente descaminho,

98. "Quando vos igualavamos

ao Senhor dos mundos.

99. "E nao nos dcscaniinharam

scnao os criminosos.

100.
ik

Entao, nao temos inter-

cessors
>

101. "Nem amigo intimo algum.

102.
tb

E, se tivessemos relorno a

vida, scriamos dos crentesT
1

103* Por certo, ha nisso um sinaL

Mas a maioria deles nao e crente,

104. E, por certo, teu Senhor e O
Todo-Podcroso, O Misericordiador.

105,0 povo de Noe desmentiu

aos Mensageiros,

106. Quando scu irmao Noe
Ihes disse: "Nao lemeis a Allah?

107. "Por certo, sou-vos leal

Mensageiro:

108. "Entao, tcmei a Allah e

obedecei-me.

109. "E nao vos pe$o prcmio

algum por isso
(1)

. Mcu prcmio nao

impende senao aO Senhor dos

mundos.

43

ry

{ 1
) Por isso: pclo ato dc crer
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llO/'Entao, temei a Allah e

obedecei-me".

llLDisscram; "Crcremos em tis

enquanto somente os mais ignobeis te

seguem?*

112. Disse: "E que sei eu acerca

do que faziam?

i 13. "Seu ajuste de contas nao

impende senao a meu Senhor, se

percebeis.

114.
LtE nao vou repulsar os

crentes.

115.
uNao sou senao evidente

admoestador."

116. Disseram:
th6 Noe! Se nao

te abstiveres disso, em verdade,

seras dos apedrejados!"

117. Disse:
tb

Senhor meu! Por

certo, meu povo desmentiu-me.

118. "Entao, sentencia entre mim
e ele, elaramente, e salva-me e a

quern, dos crentes, esta comigo."

1 19. Entao, salvamo-lo e a quern

estava com ele. no barco replelo.

120. Em seguida, depois disso,

afogamos os remanescentes.

121. Por certo, ha nisso um sinal.

Mas a maioria deles nao e crente.

122* E
s
por certo, teu Senhor e 0

Todo-Poderoso, O Misericordiador.

* ltf '"-Jin

3 o^v^^V
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123, 0 povo de 'Ad desmentiu

aos Mensageiros,

124. Quando seu irmao Hud
Ihcs disse: "Nao temeis a Allah?

125. "Pot certo, sou-vos leal

Mensageiro.

126. "iintao, temei a Allah e

obedecei-mc,

127. "E nao vos pego premie

algum por isso
(i)

. Meu premio nao

impende senao aO Senhor dos

mundos.

128. "Edificais, em cada lugar

alto, urn monumento (2)

,
para

frivolidade?

129. ergueis fortificaQoes. na

esperan^a de serdes eternos?

130. "E, quando desferis golpes.

vos os fazcis como tiranos.

131. "Entao, temei a Allah e

obedecei-me.

132. "E temei a Quern vos

concedeu o que sabeis,

133.
uConcedeu-vos rebanhos e

filhos,

134. "E jardins e fontcs.

135. "Por certo. temo, por vos, o

.'I

0 Oj^ii^slU^^ OjJ^'j

1 ^ji } -:

0) Por isso: pclo ato dc crcr

(2) Qu seja, edificacao, dc certo porte, onde se reuniam as pessoas para divertirem.

Rsta edificacao servia. tambem, sinal ou referenda.
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eastigo de urn terrivel dia"

136, Disseram :

' L

E-no s igual que

nos exortes ou que nao sejas dos

exortadores,

137.
4

isto nao e senao costume

dos antepassados,

138. "E nao seremos castigados/
1

139. E desmentiram-no; entao,

aniquilamo-los. Por certo, ha nisso

um sinal. Mas a maioria deles nao

e crente,

140. E, por certo, ten Senhor e O
1 odo-Poderoso, O Misericordiador.

14LO povo de Thamud des-

mentiu aos Mensageiros,

142. Quando seu irmao Salih

lhes disse: "Nao temeis a Allah?

143. "Por certo, sou-vos leal

Mensageiro:

144. "Entao, temei a Allah e

obedecei-me.

145. "E nao vos peco premio

algum por isso. Meu premio nao

impende senao aO Senhor dos

mundos.

146* \Julgais que sereis deixados

seguros, no que ha aqui?

147. "Entre jardins e fontes,

148. "E searas e tamareiras de

espatas com frulos maduros?

5j*£^^^-^j'i j
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149/'E escavando, habilidosos,

casas nas montanhas?

150. "Entao, temei a Allah e

obedecei-me,

151.
LtE nao obede^ais as ordens

dos entregues a cxcessos,

152. "Os que semeam a

corrup^ao na terra, e nao a

reformam",

153. Disseram: "Tu es, apenas,

dos enfciti^ados.

154. "Tu nao es senao um ser

humano como nos. Entao, faze vir

um sinal
(J)

?
se es dos veridicos

"

155. Disse: "Este e um camelo

femea: havera, para ele
?

uma
por9ao de bebida; e havera, para

vos, uma por^ao de bebida em dia

determinado.

156. "E nao o toqueis com mal

algum; pois, apanhar-vos-ia o

castigo de um ternvel dia.*'

157. Mas abateram-no e tor-

naram-se arrependidos!

158* Entao, o castigo apanhou-

os. Por certo. ha nisso um sinal.

Mas a maioria deles nao e crente.

159. E, por certo, teu Senhor e 0
Todo-Poderoso, O Misericordiador.

(0 Cf. VII 73 P 250 nl
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160. 0 povo de Lot desmentiu

aos Mensageiros,

161, Quando seu irmao Lot Ihes

disse:
iLNao tcmcis a Allah?

162.
4Tor certo, sou-vos leal

Mcnsageiro.

163, "Entao, temei a Allah e

obedecei-me,

164. "E nao vos peco premio

algum por isso. Meu premio nao

impende senao aO Scnhor dos

mundos.

165/ LV6s vos achegais aos

varoes deste mundo?

166.
4tE deixais vossas mulheres,

que vosso Senhor criou para vos?

Mas, so is um povo agressor"

167. Disseram:
uEm verdade, se

nao te abstiveres disso, 6 Lot,

scras dos expulsos."

168. Disse: "Por certo, sou dos

adversos de vossos atos.

169. "Scnhor meu! Salva-me e a

minha farmlia do que fazem."

170, Entao, salvamo-lo e a sua

familia, a todos
;

171, Exceto uma ancia, dentre

os que ficaram para tras*
1

^

172, Em seguida, aniquilamos os

outros:

3 jjiJ^ij^i'i'^'ii

0)Cf. VII K.1 til



26. Suratu Ach-ChiTara* Parte 19 605

173* E fizemos cair, sobre eles,

chuva: entao, que vil a chuva dos

que foram admoestados!

174. Por certo, ha nisso um
sinal, Mas a maioria deles nao e

crente.

175. E, por certo, tcu Scnhor e O
Todo-Podcroso, O Misericord iador.

176. Os habitantes de Al-'Ajkahn)

desmentiram aos Mensageiros*

177*Quando Chu aib lhes disse:

"Nao tcmeis a Allah?

178/Tor certo, sou-vos leal

Men sage iro:

179. "Entao, tcmci a Allah e

obedecei-mc.

180. "E nao vos peco premio

algum por isso. Meu premio nao

impende senao aO Senhor dos

mundos.

181. "Completai a medida, e

nao sejas dos fraudadores.

182. "E pesai tudo, com total

equidade.

183. "E nao subtraiais dos

homens suas cousas e nao semeeis a

maldade na terra, sendo corruptores.

1 84. "E temeis a Quern vos eriou,

vos e as geracoes antepassadas".

---

£

A, 7* f 1

(
[ )Cl\ XV 78 n6.
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185. Disseram;
uTu es, apenas,

dos enfeiti^ados;

186/E tu nao es senao urn ser

humano como nos, e, por certo,

pensamos que es dos mentirosos,

187. "Entao, faze cair sobre nos

peda^os do ceu
?

se es dos

veridicos!
?1

188. Disse: "Meu Senhor e bcm
Sabedor do que fazeis

"

189. E desmentiram-no; entao, o

castigo do dia do dossel
( 1

J

apanhou-os. Por certo, foi castigo

de urn terrivel dia,

190. Por certo, ha nisso um
sinal, mas a maioria deles nao e

crentc.

191. E, por cerlo, leu Senhor e O
Todo-Poderoso, 0 Misericordiador,

192. E, por certo, elc
(2)

c a

revelapao descida dO Senhor dos

mundos.

193. Com a qual o leal Espirito^
1

desceu

194. Sobre teu cora^ao, Muham-
mad, para que sejas dos

admoestadores.

A J

11 5 J

0 c^^ot^

(!) Como t> povo de Chu c
aib continuasse a desacredita-lo, Deus enviou sobre eles

calor intense, que os levou a fugir. mas foram imped idos pelo aparecimento de

nuvens, que os loldaram, como um dossel, e os aniquilaram com chuva dc logo.

(2) Ele: o AlcorSo,

0 ) Ou seja, o anjo Gabriel

.
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195, Em lingua arabc, casti^a e

clara.

196* E, por ccrto, ele
(l)

esta

mencionado nos Livros dos

antcpassados.

197, E nao lhcs
(2)

c um sinal que

os sabios dos filhos de Israel o

conhe^am?

198, E, se houvessemos feito

descer sobre um dos foraneos^,

199. E ele lhos
(4)

houvesse lido,

nao estariam crendo nele
<5
\

200. Assim, tambem, Nos o

introduzimos nos cora^oes dos

cnmmosos (6)

20LEles nao crerao nele, ate

verem o doloroso castigo,

202, Chegar-lhes-a, pois, inopi-

nadamente, enquanto nao percebam;

203. Entao, dirao: "Ser-nos-a

concedida dilafao?
1 '

204* E querem eles apressar

Nosso castigo?

205. Entao, viste? Se os fizermos

gozar, durante anos,

31:

Ele: o Akorao
(2) Lh es: para os arabes.

0) Isto e\ a um estrangeiro nao arabe.

(4) Ou seja, "se houvesse lido para os arabes\

ele: no Akorao

(^) Por criminosos sntendam-se os idolatras de Makkah. Cf. XV 12 n3.
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206. Em seguida, chegar-lhes o

que lhes foi prometido,

207. Nao lhes valera cm nada o

que gozavam.

208. E nao aniquilamos cidade

alguma, sem que ela houvesse tido

admoestadores,

209. A guisa dc lembranva. E

nunca somos injusto.

210. E nao sao os demonios que

o*
l)

trouxeram:

211. E isso nao lhes cabcria. e

jamais poderiam faze-lo,

212. Por ccrto, eles estao

apartados do ouvir o que sc fala

no ecu.

213. Entao, nao invoques, junto

de Allah, outro deus: pois, scrias

dos castigados,

214. E admoesta teus familiares,

os mais proximos.

215. E baixa tua asa aos que te

seguirem, entre os crentes.

216. E, se eles te desobedecem,

dize: "For certo, estou em rom-

pimento com o que fazeis
"

217. E confia nO Todo-Poderoso,

nO Misericordiador,

9 $J^lttj£*ffiZ

'1 J^kuJ^J^^^UJ

!l

OS

0) O: o Alcorao.

(2) CI'. XV 88 p.41R nl.
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218. Que te ve quando te

lcvantas, para orar,

219. E ve tuas gesticulacocs

entre os que se prosternam.

220. Por certo, Ele c 0 Oniou-

vinte, 0 Onisciente.

221. Informar-vos-ei daquele

sobre quern os demonios descem?

222. Eles descem sobre lodo

impostor, pecador.

223. Dao outiva aos demonios,

e sua maioria e mentirosa.

224. E aos poetas, seguem-nos

os desviados,

225. - Nao viste que eles

vague iam por todos os vales ,

226. E que dizem o que nao

fazem? -

227. Exceto os que creem e

fazem as boas obras e se lembrarru

amiude, de Allah e se defendem,

apos haverem sofrido injustica. E

os que sao injustos saberao qual

tornada a que tomarao!

(U A cxpressao "vagucar por todos OS vales", no nentido flgurado, signifies tratar.

superficial menU:. varios tcmas.
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SLRATU AN-NAML(n

A SURA DAS FORMIGAS

De Makkah - 93 versfculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, 0 Misericordiador.

1. Ta, STn^
2
\ Esses sao as

versiculos do Aleorao c cxplicito

Livro,

2. E orientaeao c alvissaras para

os crentes,

3* Que cumprem a oracao e

concedem az-zakah , e se

eonvencem da Derradeira Vida.

4. Por certo, aos que nao creem

na Derradeira Vida, aformoscamo-

Ihes as obras; cntao, caminham as

cegas.

5, Esses sao os que terao o pior

0M*

An-Naml: plural dc an-oamlah, a formiga. A :>ura. assitn, se denomina pela

mencao dessa palavra no versiculo 18. Aqui, o lema e identico a lodas as reveladas

em Makkah: a erenua no Deus Unico, na vida cterna, nas recompensas do bcm e

nos castigos do ma], na Revelacao e na Men sagem Divina. Alem disso, a sura

encerra v art as hist arias rritcrativas dcstcs tcmas, com iy flto de patxniear o destino

dos bons e dos maus A histona mo.saica encabeca a sura, a qua) segue alusao a

grata dc Deus para com Davi e Salomao. Dcpois, ha os episodtos de Salomao com

a formiga, com o passaro poupa e com a Rainha dc Saba. A seguir. novamentc. a

historia da Satih com o seu povo Tbamud. Final mente, a histona de Lot e seu

povo. Terminadas as historias, a sura passa a exaltar o Universo e os sinais nelc

existences, comprobatorios da magnitude do Criador. I fa referenda a urn scr

animal, que surgira da terra, no fim dos tempos, t que se dirlgira aos homens.

Aqui, encontra-se, tambem, alusao ao terror de tod as as crtaturas da terra, quando

soar a trumbeta para a Ressurreicao. A sura finda com a desene&o da terra e de

suas montanhas. que, apesar de imoveis, aparentemcnte, se movcm, ligeiras. como
as nuvens.

(2)CT. II I n3,

0) Cf. II 43 ji4.
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castigo, e serao os mais perdedores

na Derradeira Vida.

6. E
?
por certo, a ti, Muhammad,

e conferido o Alcorao, da parte de

Um Sabio, Onisciente.

7, Lembra-lhes de, quando

Moises disse a sua familia: "Tor

certo, entrevejo um fogo; far-vos-

ei vir dele noticia ou vos farei vir

um ticao, para vos aquecerdes."

8* E, quando ele lhe chcgou,

chamaram-no: "Bcndito quern esta

no fogo e quern esta a seu redor
{i)

!

E Glorificado seja Allah, O Senhor

dos mundos!

9. "6 Moises! Por certo, Eu, Eu

sou Allah, 0 Todo-Poderoso, 0
Sabio.

10.
UE lan^a tua vara,'

1

Entao,

quando a viu mover-sc como se

fora cobra, voltou as costas, fiigindo,

e nao volveu atras, Allah disse; "0

Moises! Nao te atemorizes. Por

certo, junto de Mim, os Men-

sageiros nao se atemorlzanL

1 1. "Mas para quern e injusto, em
seguida, troca em bem o maK por

certo sou Perdoador, Miseri-

cordiador.

j^j^Ai}'^ ££££

(0 Segundo os exegetas, trata-sc nao do fogo fisico, propriamerUe dito s mas da gloria

dos anjos, que refletem a gloria reverherantc de Deus, Assim, s^o aben^oados os

anjos, c Moists, que esta a seu redor
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12.
iLE faze cnlrar tua mao na

abertura de teu peitilho, ela saira

aha. sem mal algum, Isto esta

entre os novc sinais para Farao e

seu povo. Por certo, sao um povo

perverse.'
1

13. Entao, quando Nossos claros

sinais Ihes chegaram, disseram:
tL

Isto c evidente magi a!"

14. E negaram-nos, injusta c

soberbamente, enquanto suas almas

so convenciam deles. Entao, olha 1

como foi o fim dos corruptores!

15. E
f
com cfdto, concedemos

eiencia a Davi e a Salomao, E
disseram ambos: "Louvor a Allah,

Que nos preferiu a muitos de Seus

servos crentes."

16. E Salomao foi herdeiro de

Davi. E disse; "O humanos! Foi-

nos ensinada a linguagem dos

passaros e foi -nos concedido algf>

de todas as cousas, Por certo, estc

e o evidente favor,"

17. E reuniu-se a Salomao seu

exercito de jinns e de humanos e

de passaros, e coordenaram-se,

18. Ate que, ao chegarem ao

vale das form i gas, ama formiga

disse:
LL6 formigas! Entrai em

vossos formigueiros, a fim de que

vos nao esmaguem Salomao e seu

exercito, enquanto nao percebam."

5 -
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19. Entao, Salomao sorriu,

prazeroso, admirado de seu dito, e

disse: "Senhor meu! Induze-me a

agradcccr-Te a gra^a, com que me
agraciaste e a meus pais, e a fazer

o bem que Te agrade, e faz-me

cntrar, com Tua misericordia, para

junto dc Teas servos integros

20. E passou em revista os

passaros, Entao. disse:
u
Por que

razao nao vejo a poupa? Ou sera

ela dos ausentes?

21. "Em verdade, fa-la-ei sofrcr

veemente castigo ou a degolarei, a

menos que me fa^a vir evidente
f i )

comprova^ao ."

22. Mas cla nao tardou muito, e

disse; "Abarquei aquilo que nao

abarcaste, e chego a ti, de Saba
,( ]

com informc certo,

23/Tor certo, encontrei uma
mulher<3)

reinando sobrc eles
(4)

, c a

ela foi concedido algo de todas as

cousas e tern magniflco trono.

L*^^h=^l J Lai _^

(0 Ou seia, a poupa devera just ificar-lhe a ausencia.

(2) Saba: urn dos remos do sul da Peninsula Arabics. chumado, amigamente, de

Arabia Fell?.. Hoje, Yemen. Foi regiao prospera e pnrtadora de avan^ada

civilizacao. pel a fertilidadc da terra e moderafao de seu dima. Foi destruida pelo

rornpimcnto da represa Marab, eujas aguas arruinaram toda a regiao. vide XXXIV
15-2K O reino de Saba cstava no auge de sua prosperidade, a cpoca do Profeta

Salomao, aproximadamente, seculo X a.C
Q) Os historiadores divergem do nome desta muiher. Os arabes chamam-na BilqTs

binl ChrahTl Dizem que o povo que ela governou era pa^ao, de adoradores do sol

e da lua, suas divindades maximas

(4) Eles: os babiiantes do reino de Saba.
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24.
i4

Encontrei-a e a seu povo

prosternando-se diante do sol em
vcz de Allah. E Sata aformoseou-

Ihes as obras e afastou-os do

caminho reto; entao
7 nao se guiauL

25. "Afastou-os, para que sc

nao prosternassem diante de Allah,

!

Quern faz sair o recondito
(l)

nos

ceus e na terra, e sabe o que

escondeis e o que manifestais.

26. "Allah, nao existe deus senao

Ele, 0 Senhor do magnifico Trono!
11

27. Salomao(2)
disse: "Olharemos

se disseste a verdade ou se es dos

mcntirosos.

28. "Vai com esta minha missiva,

e lanca-lhas; em seguida, volta-

lhes as costas, e olha o que farao

retornar."

29. A rainha (3)
disse:

u6
dignitarios! For certo, uma nobre

missiva foi-me lancada,

30.
tv

Por certo, e de Salomao. E,

por certo, assim e: 'Em nome de

Allah, 0 Misericordioso, O Miseri-

cordiador,

31. *' 'Nao vos sublimeis em
arrogancia, sobre mim, e vinde a

mim. como moslimes/
"

©0'

CO Tudo o que existe nos ceus e na terra: os astros, os pian etas, a chuva, o venlu. os

plantas, etc

(2) Salomao, ao ouvir a poupa, come^ou a pensar no que dcveria fazer,

(3) A rainha
;
BilqTs, de Saba.
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32. Ela dissc: "0 dignitarios!

lnstrui-me a respeito dc meu assunto.

Jamais decidi a respeito de assunto

algum sem que o te$tcmunhasseis,'
,

33. Disseram: "Somos dotados

de for^a e dotados de veemente

furia, mas de ti e a ordem. Entao,

olha o que ordenas
"

34. Ela dissc: 'Tor certo, os reis,

quando entram em uma cidade,

corrompem-na, e fazem aviltados

os mais podcrosos de seus

habitantes. E, assim, fazem.

35.
uE

n
por certo, estou-Ihes

(1)

enviando urn presente e olharei

com que os emissarios retornarao.
,,

36. E, quando a delega^ao

chegou a Salomao, ele disse:

"Quereis conceder-me riquezas?

Ao passo que o
U) que Allah mc

concedeu e melhor que aquilo que

Ele vos concedeu, Mas vos jubilais

com vosso presente.

37. "Retorna a eles. E, em
vcrdade, chegar-lhes-emos com
exercito, que nao poderao enfrentar,

e os faremos sair dela
(3

\ aviltados,

e humilhados."

38. Ele disse
(4)

:
"6 dignitarios!

Era
4

s- < ^

(!) Lhes: a SalomSo c seus dignitarios

(2) Q; a sabedoria. a pro feci a e o poder.

<
3 ) Dela: da terra de Saba.

(4) Ele. Salomao, que se dirige. agora, a scus dignitarios.
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Quem de vos me fara vir seu trono,

antes que me cheguem como
moslimes suhmissos?"

39. Urn ifnt
(l)

dos jinns disse:

"Eu to farei vir, antes que te

levantes de teu lugar, E, por certo,

para isso, sou forte, leal."

40. Aquele(2) que tinha cieneia

do Livro disse: "Eu to farei vir,

num pisear de olhos^." E. quando

ele
(4)

o
(S}

viu estabelecido, junto de

si, disse: "Isso e algo do favor de

meu Senhor, para que me ponha a

prova se Lhe agrade^o ou sou

ingrato. E quem Lhe agradece,

apenas agradece em beneficio de si

mesmo. E quem e ingrato, por

certo, Allah e Bastante a Si

mesmo, Ele e Generoso."

41. Ele disse ainda: "Desfigurai-

lhe o trono: olharemos se el a se

guia, ou e dos que nao se guiam t6J."

42. E, quando ela chegou,

disseram-lhe: "Assim e teu trono?
11

r

Ela disse: "E como se o fora.
,:

Salomao disse: "E, a nos, foi-nos

(0 c
Ifr¥t" categoria mais poderosa de jinns.

(2) Dc acordo cum alguns exeg etas, 0 anjo Gabriel, que conhece os scgredos do Livro

do Destino

0) "Num piscar de olhos", traduz a ideia dc breve lapsu de tempo e eorresponde a

frase: antes que volte teu olhar para ti

(
4

) Ele: Salomao.

(5) 0: 0 trono

W O objelivo de Salomao era experimentar a inteligencia da rainha BilqTs,
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concedida a ciencia, antes dcla, e

somos moslimes."

43. E o que ela adorava em vez

de Allah afastou-a do caminho

rcto. Por certo, ela era de um
povo renegador da Fe,

44. Disseram-lhe:
lt

Entra no
r

i
i
\

palacio,'
1

E, quando ela o viu,

supo-lo um manto d'agua; crgucu,

entao, as vestes, e descobriu

ambas as canelas 'de suas pernas

Salomao disse: "E um palacio

revestido de cristal Ela disse:

"Senhor meu! Por certo, fui

injusta
(2) com mini mesma, e

islamizo-me, com Salomao, para

Allah, 0 Senhor dos mundos."

45. E, com efeito, enviamos ao

povo de Thamud seu irmao Salih.

Ele disse: "Adorai a Allah." Entao.

ei-los divididos em dois grupos,

que disputavam.

46. Disse:
uO meu povo! Por que

apressais o mal antes do bem? Que
imploreis o perdao a Allah, para

obter misericordia!"

47. Disseram: "Prcssentimos mau
agouro por causa de ti e de quern

esta contigo " Disse: "Vosso agouro

(DO: o piso do saguao de entrada, que era de cristal transpareme, embaixo do qual

na agua Mmpida, nadavam peixes.

(2) BilqTs julgou, crradamcntc, que Salomao pretend ia afoga-la naquelas aguas. E

considerou-se iniqua, por isso. Ao mesmo tempo, reconheceu a grandiosidadc

dele, a qual, $\im duvida, advinha de Deus, a Quern passou a adorar.
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e junto dc Allah, Mas, sois um
povo que esta scndo provado,"

48. E havia, na cidade, um
agrupamento de nove homens, que

semeavam a corrupcao na terra, e

nao a reformavam.

49. Disseram: 'Mural, por Allah,

que, a noite, de sobressalto, o

mataremos e a sua familia; em
seguida, diremos a seu herdeiro:

'Nao assistimos ao aniquilamento

dc sua familia e, por certo, somos

veridicos.
5 "

50. E usaram de estratagemas, e

Nos usamos de estratagemas. E
clcs nao perceberam,

SLEntao, olha como foi o fim

de scus estratagemas! Aniquilamo-

los, e a seu povo, a todos,

52. E essas suas casas estao

desertas, porque eles foram injustos,

Por certo, ha nisso um sinal para

um povo que sabe.

53. E salvamos os que creram e

foram piedosos.

54. E lembra-lhes de Lot,

quando disse a seu povo: "Vos vos

achegais a obscenidade, enquanto

a enxergais claramentc?

55. "Por certo, vos vos achegais

aos homens, por lascfvia, em vez

de as mulheres! Alias, sois um
povo ignorante."

JaAj iii3 ^-u)'i (4 oLS^t
5 *f .

j^=v '3^3_5 !^=^j
» .5 ^
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56. E a resposta de seu povo nao

fbi senao dizer: "Fazei sair, de vossa

cidade, a familia de Lot. Por certo,

sao pessoas que se pretendem puras:'

57. Entao, salvamo-lo c a sua

familia, exceto sua mulher. Deter-

minant s que ela sena dos que

ficariam para tras*
J

.

58. E fizemos cair, sobre eles,

chuva; entao, que vil a chuva dos

que foram admocstados!

59. Dize; "Louvor a Allah, e

que a paz seja sobre Seus servos,

que Ele escolheu! Qual e Mclhor:

Allah ou o que eles idolatram?

60. "Nao e Ele Quern criou os

ceus e a terra e vos fez descer do

ceu agua
?
e, com ela, fazemos brotar

pomares, plenos de vico, cujas

arvores nao vos e possivel fazcrdes

brotar? Ha outro deus junto de

Allah? Nao. Mas eles sao um povo

que equipara outros a Allah.

61 /'Nao e Ele Quem fez da

terra um lugar de morar, e fez,

atraves dela, rios, e fez-lhe

assentes montanhas, e fez barreira

entre os dois marcs
(2)

? Ha outro

deus junto de Allah? Nao. Mas a

maioria deles nao sabc.

62, "Nao e Elc Quem atende o

infortunado, quando este O invoca, e

9

U)Cf. VII 83 nl.

(2)Cf. XXV 53 n4.
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remove o mal e vos faz succssores,

na terra? Ha outro deus junto de

Allah? Quao pouco mcditais!

63, '"Nao e Ele Quem vos guia

nas trevas da Icrra c do mar, c Qucm
envia o vento, como alvissareiro,

adiantc de Sua miscricordia? I la

outro deus junto de Allah?

Sublimado seja Allah, acima do

que idolatram.

64,
4iNao e Fie Quem inicia a

criacao, em seguida, a repctc? E
Quem vos da sustento do ceu e da

terra? Ha outro deus junto de

Allah?
7
' Dizc: "Trazei vossas

provancas se so is veridicos.
"

65. Dizc: "Ninguem daqueles

que estao nos ceus e na terra

conhcce ao Invisivel, exceto Allah.'"

E eies
(1) nao pcrcebem quando

serao ressuscitados.

66. Mas sua ciencia accrca da

Derradeira Vida ineorporou-sc.

Alias, eles estao em duvida, a

respeito dela, Ou antes, a respeito

dela, estao cegos.

67. E os que rencgam a Fe

dizem: "Sera que quando formos

po, seremos ressuscitados, nos e

nossos pais?

68. "Com efeito, isso nos foi

prometido, a nos e, antes, a nossos

t i .- > , ----- ^ ^

U) Eles: os idolatras de Makkah.
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pais. Isso nao sao senao fabulas

dos antepassados/'

69* Dize: "Caminhai na terra, e

olhai como foi o fim dos

crimirLososr
1

70* E nao te entriste^as por eles,

e nao tenhas constrangimento, pelo

cstratagcma de que usam +

71. E dizem: "quando sera o

cumprimento desta promessa, se

sois veridicos?"

72. Dize:
iC

Quiea algo do que

apressais
(1)

se vos aproxime."

73. E. por certo, teu Senhor e

Obscquioso para com os homens,

mas a maioria deles nao agradece.

74. E
?
por certo, teu Senhor sabe

o que seus peitos ocultam, e o que

manifestam.

75. E nada ha de recondito, no

ceu e na terra, que nao estcja no

evidente Livro,

76. Por certo, cste Alcorao narra

aos filhos de Israel a maioria

daquilo de que discrepam.

77. E, por certo, e orienta^ao e

misericordia para os crentes,

78. Por certo, teu senhor

arbitrara, entre eles. com Seu

^sk* Lr.

3 wJj.

( ' ) Referenda ao cast
i
go, que os idolatras, sempre, quiseram apressar. para comprovar

a veracidade da fala do Profela.
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julgamento. E Ele e O Todo-

Poderoso, O Onisciente.

79. Entao, confia em Allah, Por

certo, tu estas fundado sobre a

evidente Verdade,

80. Por certo, nao podes fazer

ouvir aos mortos nem podes fazer

ouvir aos surdos a convoca^ao,

quando voltam as costas, fugindo.

8L E nao podes guiar os cegos,

desviando-os de seu descaminho.

Nao podes fazer ouvir scnao a

quern ere em Nossos sinais, pois

sao moslimes,

82. E, quando o Dito se cumprir

sobre eles, far-lhcs-cmos sair uma
besta da terra, que Ihes falara que

os humanos nao se convenciam dc

Nossos sinais,

83. E urn dia, reunircmos, de

cada comunidade, uma turba
(l)

dos

que desmentem Nossos sinais, e

coordenar-se-ao,

84. Ate que, quando eles

chegarem ao Ajuste de Contas,

Allah dira: "Desmentistes Meus
sinais, enquanto nao os abarcastes,

em ciencia? Ou, que fazieis?"

85* E o Dito cumprir-se-a sobre

eles, porque foram injustos; entao,

nada pronunciarao.

1 J } J? J ^ . ^

^iil^H^lc 3piT £jj iiJ5*

©5

.
-

5-
L

-- <

0) AlusSo aos Mderes rebeldes que se fazem seguir pelas multidoes.
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86. Nao viram que fizemos

escura a noite, para, nela,

repousarem, e, claro, o dia
(l)

? Por

certo, ha nisso sinais para um povo

que ere,

87. E um dia, se soprara na

Trombeta; entao, aterrorizar-se-a

quern estiver nos ceus e quem
estiver na terra, exceto aquele a

quem Allah quiser. E todos a Ele

chegarao, humildes.

88. E tu ves as montanhas; tu as

supoes imoveis, enquanto passam

do mesmo modo que as nuvens, E

a obra de Allah, Quem aperfeigoou

todas as cousas, Por certo, Ele e

Conhecedor do que fazeis.

89. Quem chega com a boa afao

tera algo melhor que esta. E

estarao em seguran^a contra o

terror desse dia.

90. E quem chega com a ma
a^ao, suas faces scrao empuxadas

no Fogo, E dir-se-lhes-a:
iLNao

sois recompensados senao pelo que

fazieis?"

9LDize: "Apenas, foi-me

ordenado adorar ao Senhor desta

Cidade*
2)

,
que Ele santificou; e

dEle sao todas as cousas. E foi-me

ordenado ser dos moslimcs,

*S ^ ^ j ^.t v t: j
i T —

L

(1) Cf X 67 n2.

(2) Ou scja, a cidade de Makkah
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92. "E recitar o Alcorao.
v
Entao,

quern se guia, se guiara, apenas,

em benefkio de si mesmo. E a

quem descaminha, dize: "Eu nao

sou que um dos admocstadores."

93. E dize: "Louvor a Allah!

Far-vos-a ver Seus sinais, e vos

reeonhece-los-eis." E teu Senhor

nao esta desatento ao que fazeis.
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SURATU AL-QASSAS01

A SURA DA NARRATiVA

De Makkah - 88 versiculos,

Em nome de Allah O
Misericordioso, 0 Misericordmdo r.

l.Ta, STn, MTm<2)
.

2* Esses sao os versiculos do

expHcito Livro.

3. Reeitamos, para ti
?
com a

verdade, algo da historia de

Moises e Farao, para beneficiar

am povo que ere,

4. Por certo, Farao sublimou-se

em arrogancia, na terra, e fez scus

habitantes divididos em seitas,

subjugando uma faccao deles,

denolando scus filhos e deixando

^Lij'Js' 'k^JL^a— Ijt^-^ l^ijb
1

(J
) Al Qassas; it narrativa. list a palavra e mencionada no versieulo 25 e, por isso,

denomina a sura, que, como as demais reveladas em Makkah. reitcra os mesmos

temas da unicidadc de Dens, da Revela^ao e da Mensagem A Sura, rev elad a

quando os moslimes eram, ainda. fraca minoria e os descrentes, a forte maioria

dominance, teve por finalidade estabelecer os vcrdadeiros criterios de Ibr^a e de

valor, onde a forca suprema do Universo £ a de Dcus, seu Criador. e o unico valor,

na vida. e o da crenca. E, para ressaltar estcs topicos, insere suas historias bem

marcantes: a de Farao com Moises e a de Qarfin com seu povo. A sura e mmueiosa

na narrativa de Moises e de seu naseimento, durante o reinado de Farao. que

ordenou a maianca dos varoes dos filhos de Israel, com reeeio dc que surgisse

algum proleta que puscsse fim a seu despotico reinado. A seguir. relaia a educaeao

de Moises, na easa de Farao, ate sua tug a do Egito a Madiam m Siria, e seu

casamento eom a filha de Chucaib. Seguem-se o coloquio de Moises eorn Dcus,

sua escolha profelica, o dcsallo de Moises aos magicos de Farao. o afogamcnto do

exerctto faraonico, no Mar Vermclho c a salvacao dos filhos de Israel, Finalmente,

a sura apresenta a hisloria de Qarun, homem abastado e perteneentc ao povo de

Moises, e que, pel a excessiva prcsuncao e arrogancia. foi engolido vivo, pela terra,

com todos sens bens, Pcla riqucza dc pormenores narralivos. esta sura, mutto

justificadamenle. lem o titulo de a narrativa.

(2) Of. II 1 n3.
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vivas suas mulheres. Por certo, ele

era dos corruptores.

5, E Nos dcsejamos fazcr merce

para os que foram subjugados, na

terra, e faze-Ios proccres e fazc-los

os herdeiros do reino de Farao,

6, E empossa-los, na terra, e

fazcr vcr a Farao e a Haman(1)
e a

seus exercitos aquilo
(2)

dc que se

precatavam, acerca deles.

7, E inspiramos a mae de

Moises: "Amamenta-o. E, quando

temeres por ele, lanca-o na onda, e

nao temas, e nao te entristecas. Por

certo, devolver-to-emos e fa-lo-

emos dos Mcnsagciros."

8* Entao, a familia de Farao

recolheu-o, para que Ihes fosse

inimigo c trislcza. Por certo, Farao

e Haman e seus exercitos estavam

errados.

9, E a mulher de Farao dissc;
tL

Ele e, para mim e para ti, alegre

frescor dos olhos, Nao o mateis.

Quici nos bencficie, ou o tomemos
por filho." E nao percebam o que

iria ocorrer.

10. E o coracao da mae dc

Moises amanheceu vazio*
3
^ Por

( ' ) Ilaman 0 ministro de Farad.

(2) Aquilo: 0 nascimento de um varao, que, segundo as pro feci as dos filhos de Israel,

iria cxtcrminar a cscravidao imposta por Farao sobre eles

(3) Ao tomar conhccimento de que seu filho Moises caira em maos de Farao. sen

corat^So esvaziou-sc de tudo, mcnos da lembranca de seu filho
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certo, quasc o haver i a mostrado<u
,

nao lhe houvessemos revigorado o

cora^ao, para que fosse dos crentes.

11. E cla dissc a irma dele:

"Encal^a-o " Entao, esta o

enxergava, dc longe, enquanto nao

percebiam.

12. E, antes, proibimo-lhe as

amas-de-Ieite; entao, ela disse:

"Quereis vos indique uma familia de

uma casa, a qual cuidara dele, para

vos, e com ele sera cautelosa?"

13. Assim. devolvemo-lo a sua

mac, para que se lhe refrescassem

os olhos dc alegria e para que ela

nao se entristeccsse e soubesse que

a promessa de Allah e verdadeira;

mas a maioria deles nao sabe.

14. E, quando elc atingiu sua forga

plena, e amadureceu, coneedemo-

lhe sabedoria e ciencia. E
1
assim,

recompensamos os benfeitores,

15. E enlrou na cidade, em
momento de desaten^ao dc scus

habitantes, e, nela, encontrou dois

homens que se combatiam: esle, de

sua seita, e aquele. de seus inimigos.

Entao, aquele de sua seita pediu-

Ihe socorrimento contTa aquele dc

seus inimigos; e Moises esmurrou-

0^

^ --. y" * t \ " ^ „ ^ -\

J^JCU- Ifi £J6JAO^ \ -U^J^j

(1) Ou seja, quase rcvefou que Moists era seu tllho.

(2) El a: a irma de Moiscs.

0)Tudc leva a erer que fosse durante a sesta destcs habitantes.
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o
7
e pos-lhe termo a vida, Moises

disse: ''Isto e da acao de Sata. Por

certo, ele e inimigo declarado,

desencaminhador/'

16, Ele disse: "Senhor meu! Por

certo, fui injusto com mini mesmo;
entao, perdoa-me^ E Fie o

perdoou. Por certo, Elc c O
Pcrdoador, O Misericordiador

17, Ele disse: "Senhor meu! Por

aquilo com que me agraciaste, nao

serei coadjutor dos criminosos."

18, E ele amanhcccu, na cidadc,

temeroso, ficando a espreita. e eis

aquele que, na vespera, lhe pedira

o socorro, gritou, para que lhe

valesse. Moises disse-lhe: 'Tor

ceno, cs evidcnte sedutor!"

19, E quando desejou desferir

golpes contra o que era inimigo de

ambos, este disse: "0 Moises!

Desejas matar-me, como mataste,

ontem uma pessoa? Nao desejas

senao ser tirano na terra, e nao

desejas ser dos reformadores."

20, E urn homem chegou, do

extremo da cidade, corrcndo. Ele

disse: "O Moises! Por certo, os

dignitarios deliberam sobrc u\ para

matar-te; entao, sai da cidade. Por

certo, sou-te dos conselhciros,"

2L Entao, ele saiu dela, temeroso,

ficando a espreita. Ele disse:
u
Senhor

meu! Salva-me do povo injusto."

1^1 » ^ * \
** -VK -t*-



28. SQratu Al-Qassas Parte 20 629 T A a Aft
1

! I a "

22. E. quando se dirigiu rumo a

Madian, disse: "Quici, meu Senhor

me guie ao caminho dircito,"

23. E, quando chegou ao poco

de agua dc Madian, encontrou, junto

dele, uma multidao de homens,

que abeberava os rebanhos, c

encontrou, um poueo distante

deles, duas mulheres, que retinham

os seus- Ele disse:
:t

Qual c vosso

intuito?" Ambas disseram: "Nao

abeberaremos nossos rebanhos,

ate que os pastores partam com os

seus, c nosso pai e bastante idoso,
1 '

24. Entao, ele abeberou os

rebanhos. para elas; em seguida,

retirou-se a sombra, e disse: "Senhor

meu! Por certo, estou necessitado

do que fizeste descer de bom, para

mim."

25. Em scguida, uma das duas

mulheres chegou-lhe andando

com rccato. Disse: "Por certo, meu
pai te convoca, para recompensar-

te com o premio de haveres

abeberado os rebanhos, por nos."

E, quando chegou a ele e Ihe

narrou a narrativa
,
aquele disse:

"Nada temas! Salvaste*
2)
-te do

povo injusto."

» *j^*^

(V) Moises narrou ao pai das mo^as tanto o homieidio que cometera, quanto a interi^ao

que tiveram de mata-lo os dignitarios de Farad, u que motivou sua fuga a Madian.

(2) A terra de Madian nao se encontrava no dominio de Farad e s sendo assim. la

Moiscs estava a salvo de seus perseguidores
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26. Uma das duas disse: "O meu
pai! Emprega-o. Por certo, o melhor

dos que cmprcgares e o forte, o

leal
(n "

27. Ele disse: 'Tor certo, desejo

esposar-te com uma destas minhas

duas filhas, com a condicao de me
servires por oito anos, R se

completares dez. se-lo-a por tua

conta. E nada desejo dificultar-te.

Se Allah quiser, encontrar-me-as

dos mtegros."

28. Moises disse: "Isso fica

entre mim e ti. Seja qual lor dos

dois termos que eu cumprir, nada de

transgressao, contra mim, E Allah,

sobre o que dizemos, e Patrono"

29. Entao, quando Moises

enccrrou o termo e partiu com sua

familia, cntreviu urn fogo do lado

do Monte. Ele disse a sua familia:

'Termanecei, aqui - por certo,

entrevejo urn fogo - na esperanca

de fazer-vos vir dele uma noticia,

ou um lenho aceso, para vos

aquecerdes."

30. E, quando chegou a ele,

chamaram-no, do lado direito do

vale, na regiao bendita da arvore:
r

LL0 Moises! Por certo, Eu, Eu sou

j „ cTf i *** *z *T f i

( ' ) A for^a e a tealdade se re velaram em Moises, quando ele, ao dar de beber aos

rebanhos, rcmovcu, sozinho, de um poco. a tampa de pedra, que exigia a for^a de

dez homens, e, quando pediu a ela andasse atras dele, ao se dirigirem a casa, para

nao cnlrevcr-Uie partes do corpo, que o vento punha a descobcrto.
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Allah, O Senhor dos mundos,

31. "E lan^a tua vara " E, quando

a viu mover-se, como se fora cobra,

voltou as costas, fugindo, e nao

volveu atras, Ele disse: "0 Moises!

Vem, e nao te atemorizes. Por certo,

Tu es dos que estao cm seguraiiQa,

32. "Introduze tua mao na

abertura de teu peitilho, ela saira

alva, sem mal algum, e junta a ti

tua mao, para tc guardares do

medo (1)
. Entao, estas sao duas

provancas de teu Senhor para

Farao e sens dignitarios. Por certo,

eles sao um povo perverso/"

33. Moises disse: ^Senhor meu!

Por certo matei um homem deles;

entao, temo que me matem.

34. meu irmao Aarao, ele e

mais eloquente que eu, em
linguagem; entao, envia-o comigo,

por adjutor, que mc conftrmara as

palavras. Por certo, temo que me
desmintam."

35. Allah disse: "Fortalecer-te-

emos o braco com teu irmao C3
\ e

far-vos-emos ter poder; entao, nao

chcgarao ate vos. Com Nossos

sinais, vos ambos e qucm vos

seguir sereis os vencedores."

-51

Jl < L^ ^ "^tf <l " I"'"'

(HA fim de ccssar o medo provocado em Moises pela mao tornada branca. Dens Ihe

urdcna rcxoloca-la no peito. para que retorne ela a seu estado normal.

(2) Ou seja, torn a ajuda de scu irmao, Aarao.
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36. F quando Moises lhcs

chegou, com Nossos evidentes

sinais, disseram: "Isto nao e senao

magia forjada! E jamais ouvimos

algo disso, entre nossos pais

antepassados,"

37, E Moises disse:
CiMeu Senhor

e bem Sabedor de quern chcga com a

orientacao de Sua parte e dc qucm
tern o final feliz da Derradeira

Morada. For certo, os injustos nao

serao bem-aventurados."

38, E Farao dissc:
uO dignitaries!

Nao conheco, para vos, nenhum
outro deus que nao seja eu; entao.

acende-me o fogo, 6 Hamam, sob o

barro ! E faze-me uma torre, na

esperanca de que eu possa subir ate

0 Deus de Moises; c, por certo,

penso que ele e dos mentirosos."

39. E ele se ensobcrbcccu sem
razao, na terra, ele e seu exercito, e

pensaram que a Nos nao seriam

retornados.

40, Entao, apanhamo-lo e a seu

exercito, e deitamo-los fora, na

onda. Olha, pois, como foi o fim

dos injustos!

41. E fizcmo-los proceres, con-

vocando os homens ao Fogo, E, no

Dia da Ressurreicao, nao serao

socorridos.

'W

Farao ordena a Haman que coza tijolos de barro, que serao utilizados na construcao

da torre.
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42. E fizemo-los perseguidos, na

vida terrena, por maldicao, E, no Dia

da Ressurrcicao, serao dos ascorosos.

43. Ej com efeito, eoncedemos a

Moiscs o Livro - depois de

havermos aniquilado as primeiras

geracoes - como clarividencias

para os humanos e orientacao e

misericordia, para meditarem,

44. E nao estavas, Muhammad,
no lado oeste do Monte Sinai.

quando decretamos a Moises a

ordem (1
\ e nao foste das

testemunhas.

45. Mas fizemos surgir geracoes,

cuja idade prolongou
(2)

-se, E tu

nao moravas com os habitantes de

Madian, para recitar Nossos

versicuios, para eles
(3)

, mas Nos

que enviamos os Mensageiros.

46. E nao estavas ao lado do

Monte At Tor, quando chamamos

a Moises, mas es enviado como

misericordia de teu Senhor, a fim

de admoestares urn povo - ao qual

nao chegou admoestador algum,

antes de ti - para meditarem,

47* E, se uma desgraca os

alcancava pelo que suas maos

UjJ JO i aJjjb |J^wj

3 h}!P'x^i^i^

^143 ^

(0 Alusau a men sage tn divina destinada a Farad e seu povo.

(2) O enorme tempo transcorrido entre Moises e Muhammad le/ que as geracoes

intermediarias se olvidassem dos ensinamentos de Moises.

(3) El es" os habitantes de Makkah.



28. Suratu At-Qassas Parte 20 634

anteeiparam, eles diriam: "Senhor

nosso! Se nos houvesses enviado

um Mensageiro; havenamos seguido

teus versiculos e seriamos dos

creates!"

48. Mas agora, quando lhes

chega a verdade de Nossa parte,

dizem; "Que lhe^
2)

fosse concedido

algo igual ao que foi concedido a

Moises!" E nao renegaram o que

fora concedido, antes, a Moises*
3)
?

Dizem: "Sao duas magias que se

auxiliam!" E dizem: 'Tor certo,

somos renegadores de cada uma
del as."

49, Dize; "Entao, fazei vir um
livro, da parte de Allah, o qual seja

melhor guia que ambos, e eu o

seguirei, se sois veridicos."

50, E
5
se te nao atendem, sabe

;

entao, que o que eles seguem sac

suas paixoes. E quern mais

descaminhado que aquele que segue

a propria paixao, sem orienta^ao

alguma de Allah? Por certo, Allah

nao guia o povo injusto.

51. E, com cfeito, fizemos

chegar-lhes, sucessivamente, o

- i

L>[ *U*j\

i

(0 A Verdade: o Profit a Muhammad com a Mcnsagem dc Deus

(2) Lhe: a Muhammad.
Quran; h, ao reccbercm a mcnsagem alcoranica, indagaram dos rabirios judaicos

seu parecer a respeito de Muhammad. Estes ratificaram sua missao profetica. pois

dela ja tinham conhecimento pela Tora, Nao obstante, os Quraich continuaram a

rcnegar ambas as mensagens a mosaics e a islamica.
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Dito
(1)

, O Alcorao, para meditarem,

52. AqueW2)
. aos quais concede-

ramos o Livro, antes deste
(3
\ neste

creeiiL

53. E, quando recitado, para eles,

dizcm: "Cremos nele: por certo, e

a Verdade de nosso Senhor; por

certo
,

eramos, antes dele,

Moslimes

'

54- A esses, conceder-se-lhes-a

o premio, duas vezes, porque

pacientam e revidam o mal com o

bem e despendem do que lhes

damos por sustento.

55. E, quando ouvem frivoli-

dades, dao-lhes de ombros, e dizem:

"A nos, nossas obras, e a vos,

vossas obras. Que a paz seja sobrc

vos! Nao buscamos a companhia

dos ignorantes."

56. Por certo, tu, Muhammad,
nao pudes guiar a quern quer que

ames c

\ mas Allah guia a quern

quer, E Elc c bem Sabedor dos que

sao guiados.

1 jIvu

CD Na verdade, a revelacao do Alcorao, que durou 23 anos, chegou ate eles,

paulatinamente, englobando aspectos variados, desde orientacao de vida,

admoesta^oes, promessas, historias fundo mora], ate passagens escatologicas

(2) Referenda a alguns jadeus c cristaos que abra^aram o islamismo, porque se

convenceram de que o Alcorao era a verdade, ja preconizada pelas Escrituras

0) Deste: do Alcorao

(4 ) Muslimes: isto c, completamcnie entregues a Deus.

(5) Trata-se do incessantc cmpenho de Muhammad de converter ao islamismo scu

renitente tio Abu Talib.
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57. E eles
(1

* dizem: "Se seguimos

a orienta^ao contigo. arrebatar-

nos-ao de nossa terra." E nao os

empossamos em urn Santuario

seguro, para o qua! se levam frutos

de toda especie, como sustento de

Nossa parte? Mas a maioria deles

nao sabe.

58. E que de cidades aniquilamos,

que foram ingratas com sua vida, E

eis suas vivcndas que nao foram

habitadas, depois deles, senao um
pouco. E Nos somos O Herdeiro^

deles,

59. E nao e admissivel que teu

Senhor estivesse aniquilando as

cidades, sem, antes, haver enviado

a sua metropolc um Mensageiro,

que recitasse Nossos versiculos

para eles
C3
\ E nao e admissivel que

estivessemos aniquilando as cidades,

sem que seus habitantes fossem

injustos.

60. E o que quer que vos seja

concedido e, apenas, gozo da vida

terrena e scu ornamento. E o que

esta junto de Allah e melhor c mais

permanente. Entao, nao razoais?

61. E, sera que aquele a quern

promctcmos bela promessa - e com
ela encontrara - e como aquele a

s

(0 Eks: idolalras de Makkah
(2) Deus e O Ilerdeiro dos homens, ou seja, a Lie todos hao de reiornar.

(3) Eles: os habitantes da cidadc.
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quern fizemos gozar gozo da vida

tcrrena, em seguida, no Dia da

Ressurreicao, sera dos trazidos ao

Fogo?

62* E urn dia, Ele os chamara e

dira: "Ondc estao Meus parceiros,

que vos prctendieis ser deuses?
LL

63. Aqueles
(l

\ contra quern se

cumprira o Dito, dirao: "Senhor

nosso! Sao estes os que transviamos;

transviamo-los como nos nos

transviamos, Rompemos com eles,

perante Ti. Eles a nos nao

adoravam.
11

64. E dir-se-lhes-a: "Convocai

vossos fdolos." E eles os convocarao,

mas nao lhes atenderao, e verao o

cast igo. Se houvessem sido guiados!

65. E urn dia, Elc os chamara e

dira; "Que respondesles aos

Mensageiros?"

66. E, nesse dia, eonfundir-sc-

lhes-ao os informes, e eles nao se

interrogarao.

67. Entao, quanto a quern se

voltou arrependido e creu e fez o

bem, quica, seja ele dos bem-

aventurados.

68. E ten Senhor cria o que

quer, e escolhe o que quer. Nao e

admissivel que a escolha seja

** TV -1 *-+\ \ * J* * k^f^*'^

(' ) Aqueles: os chefes de comunidade que induziram seus subordinados a idol atria.
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deles
(1)

. Glorificado e Sublimado

seja Allah, acima do que idolatram!

69, B teu Senhor sabe o que seus

peitos ocultam e o que manifestam.

70. E Ele e Allah: nao existe

deus senao Ele. dEle e o Louvor,

na primeira vida e na Derradeira. E
dEle e o julgamento, E a Ele sere is

retornados.

7LDize; "Vistes? Se Allah

fizesse a noite perpetua sobre vos
3

ate o Dia da Ressurreicao, que outro

deus que Allah vos faria ehegar

luminosidadc? Entao, nao ouvis?"

72. Dize: "Vistes? Se Allah

fizesse o dia perpetuo sobre vos, ate

o Dia da Ressurreicao, que outro

deus que Allah vos faria chegar

uma noite, em que repousasseis?

Entao, nao o enxergais?"

73. E, de Sua misericordia, Ele

fez-vos a noite e o dia, para,

naquela, repousardes, e para, neste,

buscardes algo de Seu favor, e

para serdes agradecidos,

74. E um dia, Ele os chamara, e

dna: "Onde cstao meus parceiros,

que pretendieis serem deuses?
11

*.l f

5^®

' "ST4w3

a' J^ ^Hr:^^

(1) Deles; dos idolalras. Esic versiculo aludc a Al Walld Ibn Al MughTrah, dos mais

ferrenhos adversaries do Profcta. quando. contestando a escolha divina de

Muhammad, desejou que o AlcorSo houvesse sido revelado a um homem poderoso

das duas cidades. Vide XLIJI 31

.
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75* E tiraremos, de eada nacao,

uma testemunha, e diremos:
4

Trazei

vossas provan9as." Entao, eles

saberao que a Verdade e de Allah.

E o que forjavam sumira, para

Longe deles.

76, For certo, Qarun
(l)

era do

povo dc Moises, e cometeu

transgressao contra eles
(2) - c

concedcramo-lhc, dos tcsouros,

aquilo eujas chaves extenuam um
eoeso grupo, dotado de for£a -

quando lhe disse seu povo: "Nao te

jactes de teus tesouros. For certo,

Allah nao ama os jactanciosos,

77- "E busca a Derradeira

Morada no que Allah te concedeu,

e nao esque^as tua poreao, na vida

terrena. E bem-faze, como Allah te

bem-fez. E nao busques semear a

corrup^ao na terra. For certo, Allah

nao ama os corruptores/
1

78. Ele disse:
u
lsso me foi

concedido, apenas, gramas a uma
ciencia que tenho." E nao sabia ele

que Allah, de fato, aniquilara, antes

dele, gcrapocs, que lhe eram mais

veemenles em forea e mais

numerosas? E os criminosos nao

serao intcrrogados accrca dc scus

delitos.

0

Hi ^ -a

U) Costuma-sc identificar Qarun com Core, personagem da Ribtia, Vide Numeros
XVI ]-35.

(2) Eles: os membros dc scu povo
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79. E ele saiu a scu povo, com
seus ornamentos. Os que desejavam

a vida terrena disseram: ''Quern

dera houvcssc, para nos, algo igual

ao que foi concedido a QarOn! Por

certo, ele e de magnifica sorle!"

80. E aqucles, aos quais foi

concedida a ciencia. disseram: "Ai

de vos! A retribui^ao de Allah e

melhor para quern ere e faz o bem,

E ela nao c conferida senao aos

que pacientam."

Sl.Entao, Fizemos a terra

engoli-lo ele e a seu lar; e, nao

houve, para ele
?
hoste alguma que

o socorresse, cm vez de Allah, e

ele nao foi dos socorridos.

82* E os que, na vespera,

anelaram sua posicao, amanheceram

dizendo: "Seguramente. Allah

prodigal iza o sustento a quern quen

de Seus servos, e restringe-o* Se

Allah nao nos houvcssc feito

merce\ haveria feito a terra engolir-

nos. "Seguramente. os rencgadores

da Fe nao sao bem-aventurados,"

83, Essa Derradeira Morada, fa-

la-emos para os que nao desejam

sobcrba, na terra, nem semear nela

a corrupcaa E o Final feliz sera

para os piedosos.

84. Quern chega com a boa acao

tera algo melhor que esta, E quern

chega com a ma acao, que ele

U A :.3 yJi^i^ji-^i

» i! u j4j6^ iju! i tc^L?

&Sj Jaio Jfro J^jJ>b
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saiba que os que fazem mas acoes

nao serao recompensados senao

pelo que faziam.

85. Por certo, Aquele que

prcceituou o Alcorao, sobre ti, te

devolvera a Mac
ad

(n
. Dizc;

LLMcu
Senhor e bem Sabedor de quern

chega com a orientacao e de quem

esta em evidente descaminho/
1

86. E tu nao esperavas que o

Livro te fosse revel ado, mas o foi

por misericordia de teu Senhor

Entao, nao sejas, de modo algum,

coadjutor dos rcnegadores da Fe.

87. F que estes nao te afastem

dos versiculos de Allah, apos

haverem sido descidos para ti, E
invoca a teu Senhor. E nao sejas,

de modo algum dos idolatras.

88. E nao invoqucs, com Allah,

outro deus« Nao existe deus senao

Ele. Todas as cousas serao aniquila-

das, exceto Sua Face. DEle e o

julgamento, e a Ele sereis retomados.

(1) Ma c
ad: ]jgar de rciorno. Trata-se, aqui, da cidade dc Makkah, de onde. ao sair o

Prolcta. emigrando para Al MadTna, delasentiu grande saudade. [-.sic versiculo foi

rev elado came prnmcssa dc Dclls para scu rctorno a cla.
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SURATU AL-rANKABUT(1)

A SURA DA ARANHA

De Makkah - 69 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

1. A1 if, Lam, Mim{2)
.

2.0s homens supoem que, por

dizerem: "Cremos", serao deixados,

enquanto nao provados?

3. - E, com efeito, provamos os

que foram antes deles, E
s
em

verdade, Allah sabe dos que dizem

a verdade e sabe dos mentirosos, -

4. Ou os que fazem as mas
obras supoem que se esquivarao de

Nos? Que vil o que julgam!

5. Quern espera o deparar de

-'fv •* & ^ Aft*"'

I''

( 1 ) Al cAnkabut: a aranha Assim, denominate a sura pela mencao desta palavra em
seu versiculo 41 Tal como as suras rcveladas em Makkah, fala dos mesmos tern as,

hmitando-se, aqui, nao so a expor a cssencia da Fe, mas a salientar que nao se trata

de uma palavra, apenas, a ser profcrida, mas a ser praticada: a F£ e a fore a

inabalavel diante das dificuldades e provacoes Ha homens que dizem crer, mas,

apenas, com seus labios, pois seus coracoes estao techados a e]a A sura, ainda,

refere-se a rcsponsahilidadc individual, ou seja, a que nmguem area com os erros

alheios. 11 para ilustrar os obstaculos e provacfies, durante a prcgacao da Fe, a sura

passa em revista a historia dos mensageuos, anteriores a Muhammad, os quais,

tambem, foram desacreditados c sot reram as mesmas diflculdades que csta. Desta

forma, hi aqui. as historias de Noe, Abraao, Lot, Chuc
aib, Hud, e Salih A seguir,

a sura esclarccc que a idoiatria se baseia em provas t&o frageis quanta uma teia de

aranha. Alem disso
7 exprcssa a ordem de Deus, dirigida aos crentes, de nao

di scut irem com judeus c cristaos, a nao ser amistosamcnte, Ademais, ha alusao a

que, sendo o Profeta iletrado, is so, por si so, ja constituia prova da vcracidade de

sua missao c de sua mensagem. Ha apelo para que os homens creiam nos sinais do

Universo c na grava de Deus para com todas as crialuras Finalmente, cxpoc a

atitude ambigua dos des crentes em relacao a Deus e a idolatria, e sua ingratidao para

com a Casa Sagrada, que Deus lhes destinou, para nela viverem, sempre, em paz.

(2) Cf, II 1 n3.
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Allah, por certo, o termo de Allah

chegara. E Ele e O Oniouvinte, O
Onisciente,

6. E quern luta, pela causa de

Allah, apenas luta em beneffcio de

si mesmo, Por certo, Allah e

Bastante a Si mesmo. Prescindindo

dos mundos.

7. E aos que creem e fazem as

boas obras, em verdade, remir-lhes-

emos as mas obras e reeompensa-

los-emos com premio melhor que

aquilo que faziam.

8. E recomendamos ao ser

humano bcncvolcncia para com
scus pais. E lhe dissetnos:

Lt

E, sc

ambos lulam conligo, para que

associes a Mim o de que nao tens

ciencia, nao lhes obedecas." A
Mim, sera vosso retorno; e,ntao,

informar-vos-ei do que fa/ieis.

9. E aos que creem e fazem as

boas obras, certamente. fa-los-

emos enlrar na grei dos intcgros,

10* E, dentrc os homens, ha quern

diga: "Cremos em Allah"; entao,

quando molestado, por causa de

Allah, considera a provacao dos

homens como castigo de Allah, E,

se uma vitoria chega de teu Senhor,

dizem; "Por certo. estavamos

convosco
(l

V' E nao e Allah bem

( ' ) Se os crentes sao vitoriosos e fleam com os

obterem parte ctestes, afinnam que, tambem.

espolios de guerra, os htpocritas, para

sao crentes corny eles.
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Sabedor do que ha nos peitos dos

mundos
(l)

?

11. E, em verdade, Allah sabe

dos que creem; e, em verdade,

Allah sabe dos hipocritas.

12. E os que renegam a Fe

dizem aos que creem: "Segui

nosso caminho e, com certeza,

carrcgaremos vossos erros." Mas
nada carregarao dc seus erros. Por

certo, eles sao mentirosos.

13. E, cm vcrdadc, carregarao

scus pesos, e mais pesos com seus

pcsos
(2
\ E, em vcrdade, serao

interrogados, no Dia da Rcssurrei^ao,

acerca do que forjavam.

14. E, com efeito, enviamos

Noe a seu povo, e permaneceu,

entre des, urn milenio menos

cinqtienta anos, E desmentiram-

no. Entao. o diluvio apanhou-os,

enquanto injustos.

15. Entao, salvamo-lo, e aos

companheiros da nau, e fizemos

desta um sinal para os mundos,

16. E Abraao, quando disse a

seu povo; "Adorai a Allah e temei-

0. Isso vos e melhor, se soubesseis.

__r

J r*' j* -wit

T f.

Jit < ,r ,<

Peitos dos mundos cora^ocs de todas as criaturas: homens. anjos. ammais. Vide

] 2 nl,

(2) Carregarao os pesos de seus petados e. ainda. os que Ihes sao atribuidos por

haverem tcntado descammhar os crcntes do cammho ccrto.
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17. "Apenas vos adorais idolos,

em vez dc Allah, e inventais

mcntiras. For certo, os que adorais,

em vez de Allah, nao possuem,

para vos, sustento algum. Enlao,

buscai, junto de Allah, o sustento,

e adorai-0 e agradecei-Lhe. A Ele

sereis retornados.

18* se me desmentis, com
efeito, nacoes, antes de vos,

desmentiram a scus Mensageiros.

E nao impende ao Mensageiro

senao a evidente transmissao da

Mensagem "

19, E nao viram eles
(1) como

Allah inicia a criacao, em seguida,

a repete? For certo, isso e facil

para Allah,

20. Dize, Muhammad: "Camin-

hai, na terra, e olhai como Allah

iniciou a criacao. Em seguida,

Allah fara surgir a ultima criacao.

Por certo, Allah, sobre todas as

cousas, e Onipotente/'

2L Ele castiga a quern quer e

tern misericordia de quern quer, e a

Ele sereis tornados.

22, E nao podeis escapar do

castigo de Allah, nem na terra

nem no ecu. E nao tendes, em vez

dc Allah, nem protetor nem
socorredor

( 1 ) Eles: os idolatry dc Makkah.
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23. E os que rencgam os sinais

de Allah e Seu deparar, esses se

desesperam de Minha misericordia,

E esses terao doloroso castigo. -

24 E a resposta de seu povo
(l)

nao foi senao dizer:
u
Matai-o ou

queimai-o" Entao, Allah salvou-o

do fogo. For certo, ha nisso sinais

para um povo que ere.

25. E AbraaoU)
disse: 'Wpenas,

toinastes idolos em vcz de Allah,

pela afei^ao, entre vos, na vida

terrena. Em seguida, no Dia da

Ressurrei^ao, renegareis uns aos

outros e vos amaldicoareis uns aos

oulros; e vossa morada sera o

Fogo; e nao tereis socorredores*
1 '

26. Entao, Lot ereu nele. E ele
(3)

disse:
t-

por eerto, emigrarei para

mcu Senhor*
4)

. Por certo, Ele e 0
Todo-Poderoso, 0 Sabio

27. E dadivamo-lo com Isaque e

Jaco. E Fizemos haver em sua

descendencia, a profeeia e o

Livro
{5)

, E coneedemo-lhe sua

recompensa, na vida terrena. E, por

eerto, na Derradeira Vida, ele sera

dos integros.

J-c^=ij d^li^) f jJ^

^=W^ <j?*ri/W^

( ^ ) Povo: o povo de Abraao.

(2) Abraao, argumentando com seu povo.

(3) Ele: Abraao

(4) Ou seja, Abraao migrara para ondc seu Scnhor Ihc ordenou: para a Palcsttna.

(5) Ou seja, todos os Livros divinos: a Tora, o Lvangelho c o Alcorao.
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28, E Lot, quando dissc a scu

povo: 'Tor certo, vos vos achegais

a obsccnidadc; ningucm
;

nos

mundos, se vos antecipou, nela.

29/Tor certo, vos vos achegais

aos homens, por lascivia, e cortais

o caminho^ e vos achegais ao

reprovavel, em vossas reunioes,"

Entao, a resposta de seu povo nao

foi senao dizer: "Faze-nos vir o

castigo de Allah, se es dos

veridicos/'

30* Ele disse: "Senhor meu!

Socorre-me contra o povo cor-

rupter!"

3LE, quando Nossos Mensa-

geiros chegaram a Abraao, com
alvfssaras, disseram:

Ci

Por certo,

aniquilaremos os habitantes desta

cidade. Por certo, seus habitantes

sao injustos."

32. Ele disse; "Mas, Lot esta

nela." Disseram:
t;Somos bem

sabedores dc quern esta nela. Em
verdadc, salva-lo-emos c a sua

familia, exceto sua mulher. Ela

sera dos que ficarao para tras
(2)

,

,;

33. E, quando Nossos Mensa-

geiros chegaram a Lot, ele afligiu-

se com eles e sentiu-se impotente

* J!

" 1 ' C ^ ..... ^ *y

(
1

) Eles costumavam, nas ruas, corliir a passagem dos j ov ens, para scduzi-los. Alguns

comentaristas entendem por "cortar o caminho" obstar o caminho da procria^ao,

outros, ainda, traduzem-rio por assaltar e roubar.

(2) cf VII S3 nl
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para defende-los. E eles disseram:

"Nao ternas, e nao te entriste^as.

Por certo, salvar-te-emos e a tua

familia, exceto tua mulher: ela sera

dos que ficarao para tras
<1}

.

34 "Por certo, faremos descer,

sobre os habitantes desta cidade,

urn tormento do ceu, pela

perversidade que cometiam."

35* E ; com efeito, dela deixamos

evidente sinal, para um povo que

razoa.

36. E enviamos ao povo de

Madian scu irmao Chu
c
aib; entao

ele disse;
uO meu povo! Adorai a

Allah e esperai pelo Derradeiro

Dia, e nao semeeis a maldade na

terra como corruptores."

37. E clcs desmentiram-no: entao,

o terremoto apanhou-os
?

e aman-

heceram, em seus lares, inertes,

sem vida,

38. E aniquilamos o povo de

Ad e Thamud, e isso se tornou

evidente para vos, pelas ruin as de

suas vivendas, E Sata aformoseara-

Ihes as obras, e afastara-os do

caminho certo, enquanto eram

clarividentes.

39. E aniquilamos Qarun e Farao

e Hainan. E, com efeito, Moises

chegou-lhes com as evidencias; e

AJ^j <jU L^^5 L'_£^=y J^j

3^^.^jbai^ii

0)CfVII83n]
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eles ensoberbeceram-se, na terra, e

nao pudcram esquivar-se de Nosso

castigo.

40. Entao, a cada um deles,

apanhamos
(1

\ por sou delito, E,

dcntre eles, home aquele contra

quern enviamos um vento lastrado

de seixos. E, dentre eles, houve

aquele a quem o Onto apanhou, E,

dentre eles, houve aquele a quem
fizemos a terra engolir. E

?
dentre

eles, houve aquele a quem
afogamos. E nao e admissive 1 que

Allah fosse injusto com eles; mas
eles foram injustos com si mesmos.

41.0 exemplo dos que tomam
protetores em vez de Allah, e

como o da aranha, que construiu

uma casa para proteger-se. E, por

certo, a mais fragil das casas e a

casa da aranha. Se soubessem!

42. Por certo, Allah sabe todas

as cousas que eles invocam em vez

dElc, E Ele e O Todo-Poderoso, 0
Sabio.

43. E esses exemplos, Propomo-

\os, para os homens; e nao os

entcndcm senao os sabedores.

44. Allah criou os ecus e a terra,

com a verdade, Por certo, ha nisso

um sinal para os crentes.

nU2 aj^oL^=

? A

© y^j! ojScJ^

(0 Cada povo pagou por .sua transgrcssao. Assim, o povo de Lot foi casligado por

uma raj ad a dc pedras: Qarun, engolido pela terra: o povo de Noe, afogado, assim

tambcm Karao. Quanta ao povo de Thamud. foi castigado peto Grito, provindo dos

ecus. Sobre este ultimo, ef. XI 67 nl.
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45. Rccita, Muhammad, o que

te foi revelado do Livro e cumpre a

ora^ao. Por certo, a ora£ao coibe a

obscenidade e o reprovavel. E,

certamente, a lembran9a de Allah e

maior que isso, E Allah sabe o que

engenhais,

46. E nao discutais com os

seguidores do Livro
( 1

)

senao da

melhor maneira - exceto com os

que, dentre eles, sao injustos - e

dizei:
iLCremos no que foi descido

para nos e no que fora descido para

vos; e nosso Deus e vosso Deus e

Urn so, E para elc somos moslimes."

47. E, assim, fizemos descer

para ti o Livro
(2
\ Entao, aqueles

(3)

,

aos quais concederamos o Livro^,

nele( } creem, E, dentre estes
(6)

, ha

quern nele creia. E nao negam
Nossos sinais senao os renegadores

da Fe.

48. E, antes dele, tu nao recitavas

livro algum nem o escrevias com tua

destra; nesse caso
3
os defensores

da falsidade haveriam duvidado^ \

^5 ^^I^LJU I

0) Se guidores do Livro: [udeus e cristaos.

(2) O Livro: o Al corao.

(3) Aqueles. os j udeus que se converteram ao islamismo

(4) O Livro: a Tora.

(5) Nde: no Ai corao.

(6) Estes: os habitantes de Makkah.

(7) O ser Muhammad iletxado (nao sabia ler nem escrever) e forte prova de que o

Akorao. com sua profunda erudi^ao e conheeimenlo n3o foi obra sua, e sim. de

uma for^a suprema. Dai a aflrmae^o da ongem divina do Livro.
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49* Mas ele e constituido dc

evidentes versiculos encerrados

nos peitos daquelcs aos quais foi

concedida a ciencia, E nao negam

Nossos sinais senao os injustos.

50. E eles
{h

dizem:
uQue se faca

descer sobre ele sinais dc scu

Senhor!" Dize. Muhammad: "Os

sinais estao, apenas, junto de

Allah, e sou, apenas evidente

admoestador."

51. E nao Ihes basta que

facamos descen sobre ti, o Livro,

que se recita, para eles? For certo,

ha nisso misericordia e lembranca

para urn povo que ere.

52. Dize: "Basta Allah, por

testemunha, entre mini e vos, Ele

sabe o que ha nos ceus e na terra. E

os que creem na falsidade e renegam

a Allah, esses sao os perdedores."

53. E pedem-te que apresses o

eastigo. E, nao fora um termo

designado
(2)

?
haver-lhes-ia chegado

o eastigo. E
?
em verdade, chegar-

Ihes-a este, inopinadamente,

enquanto nao percebam.

54. Pedem-te que apresses o

eastigo. E, por certo, a Geena estara

abarcando os renegadores da I
;c,

\ ^ f « j

os idolatras dc Makkab.

(
2 ) Ou seja, o Dia do Juizo, quando sera a rtxomp ensados os hon.s c cast igados os maus.
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55. Urn dia, em que os encobrir

o castigo, por cima deles e por

baixo dc seus pes, c cle
(1)

disser:

"Experimental o castigo do que

fazieis!"

56.0 Meus servos, que credes!

Por certo, Minha terra e ampla(2)
; e

a Mini, entao, adorai-Me,

57. Cada alma experimental a

morte. Em seguida. a Nos sereis

retornados.

58. E aos que ereem e fazem as

boas obras, cm vcrdade, dispo-los-

emos nas camaras etereas do

Parafso, abaixo das quais correm

os rios; nelas, scrao clernos. Que

excelente o premio dos laboriosos,

59. Os que paeientam c cm seu

Senhor confiam!

60. E quantos seres animais nao

caiTcgam seu sustcnto! Allah lhes

da sustento
(3)

, e a vos, E Ele e O
Oniouvinte, O Onisciente.

61. E, se lhcs perguntas:
*

'Quern

lib* JyS.i^ij'1 c^sj^J

( 1) Ele: 0 anjo encarregado dc sea castigo.

(2) Minha terra e amp la Deus recorda aos ere rites dc Makkah, ondc vivem cm
conduces desfavoraveis pela perseguiclo rcligiosa, que a Terra c vast a, amp] a, 0

que Ihes permite migrarem para Al Mad Inah ou para qualqucr outro lugar, ondc

poderao praticar, livremente. seu credo.

P) Se atentannos para 0 mundo animal, veremos que muitas criaturas parcccm

desprotegidas. sem condiefies mcsmo dc eneontmr seu propria all memo,

hntretanto, Dcus esta por tras dc tudo, como esta cm tudo. c euida dc seu suslenlo

e protccSo. Assim. umbcm, ocorre turn 0 homem. que nao deve desesperar-i>e

jamais, pois Deus vela por ele, das mais vanad as formas
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criou os eeus c a terra c submctcu

o sol e a lua?'\ cm verdade, dirao;

"Allah!" Entao, como podem
distanciar-se da verdade?

62. Allah prodigaliza o sustento

a quern quer de Seus servos, e

restringe-lho, Por certo, Allah, de

todas as eousas, c Oniscicnte.

63. E, se lhes perguntas: "Quern

faz descer agua do eeu, e, com cla,

vivifica a terra, depois de morta?",

em verdade, dirao; "Allah!" Dize:

"Louvot a Allah!" Mas a maioria

deles nao razoa.

64. E esta vida lerrena nao e

senao entretcnimento e diversao,

E, por certo, a Derradeira Morada

e ela
?
a Vida, Se soubessem!

65. Entao, quando eles embaream

no barco, invocam a Allah, sendo

sinceros com Ele, na devocao, E,

quando Ele os traz a salvo a terra,

ei-los que idolatram.

66. Que eles reneguem o que

lhes conccdemos, c que gozem!

Logo, saberao!

67. E nao viram eles que Nos
lhes fizemos um Santuario seguro,

enquanto os homens, a seu redor,

sao arrebatados
(1)

? Entao, creem

\^'" *^ f '-Ail

0) Ao terem Makkah, por ddade sagrada. proiegida de assallos e violenuas. eles. ai,

scmpre cstarSo seguro s. enquanto, cm outras cidades isso nao ocorrc, ficando seus

habitantes expostos ao pengo.



29. Suratu Al- Ankabut Parte 21 654

eles na falsidade e renegam a graga

de Allah?

68. E quern mais injusto que

aquele que forja mentiras acerca dc

Allah, ou dcsmente a verdade,

quando csta Ihe chega? Nao ha, na

Geena, moradia para os renegadores

da Fe?

69. li aos que lutam por N6s,

certamente, guia-los-emos a Nossos

caminhos. E n por certo, Allah e

com os benfeitores.

*0W

" **\ ^

"

E
""j ^
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SURATU AR-RUM (l)

A SURA DOS ROMANOS

De Makkah - 60 versiculos.

Em nome de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

1. Alif, Lam, Mim(2
l

2. Os Romanes foram vencidos,

3. Na terra
(3) mais proxima. E

eles, apos sua derrota, venccrao,

4. Dentro de alguns^ anos. De

0) AiwfJm: plural de rOml, romano Esta palavra apareee no versiculo 2 e vai

denominar a sura, cujos primetros versiculos foram revel ados, pur ocasiao da vitona

persa sobre os romanos do Orientc Depois de ccnqui starem os tcmlorios da

Peninsula Arabics, os persas tomaram Antioquia, a maior cidade do leste sirio, cm
614 d C v e, a seguin Damasco; sediaram Jerusalem, ate del a sc apodcrarum e a

incendiaram. pilhando e imoJando seus habitantes, alem de sc apropriarcm do

Santo Lenho e de o levarem para a Persia, depois de arrasarem a Igreja de Jerusalem

Os pagaos de Makkah, jubilosos com a derrota crista, promeliam derrotar os

moslimes, povo do Livro divino, o AlcorSo, assim como os persas derrotaram os

romanos, povo do Livro divino, o Evangciho. Mas \\ revelacao desses versiculos

preconizava a derrota dos pagaos persas pclos cristaos bizanlinos, para breve, o que

efetivamente, ocorreu, pois Hcracltto nao perdeu a esperanca da vitoria e preparou-se

para uma batalha que apagassc a vcrgunha dessa derrota. No ano 622 d.C. (que

coincide com o 1 ano moslim da Hcgira). romanos combateram os persas, em
tcrritorio armenio, e vencoram a batalha, reeonquistando, entao, suas terras, tal como
a protecia do Alcorio prcgara. Os versiculos seguintes convocam todos a reflexao

sobre a criacao de Dcus. bem como os convocam a percorrerem a terra, para que

se intcirem do tristc fim dos que negaram os mensageiros divinos, e expoen-lhcs a

condicao da humanidade do Dia da Ressurreicao Ainda, fazem atentar para a

unicidade de Dcus, por meio de van as provas. tais como a alternancia do dia c da

noite, a criacao do Horncm a parti r do po, a diversidade das linguas c das cores, alem

de outros fenomenos universais. Reiieram a falsidade do paganismo Orientam os

crenles, proibindo-lhes a usura c exortando-os a benevolencia para com os parentcs

(2) Cf II 1 n3.

(3) Ou seja, na regiao leste da Siria, em podcr dos bizanlinos, e que inclufa a Antioquia.

Damasco e Jerusalem

(4) AJguns: traduz a palavra bi$ z
. e abrange os numeros dc I a 9 (cf". XII 42 nl), e,

aqut, devc-sc entender que a balalha vitoriosa dos romanos ocorreu a 1guns anos

depois. ou seja, no 7° ano apos a derrota sofrida
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Allah e a ordem, antes c depois
(1)

,

E
?
nesse dia^

2
\ os crentes jubilarao,

5- Com o socorro de Allah. -

Ele socorre a quern quer. E Ele e O
Todo-Poderoso, 0 Misericordiador-

6. F a promessa de Allah. Allah

nao falta a Sua promessa, mas a

maioria dos homens (^ nao sabe.

7. Eles sabem, apenas, das

aparencias da vida terrena, E estao

desatentos a Derradeira Vida.

8. E nao rcflctiram elcs cm si

mesmos? Allah nao criou os ceus e

a terra e o que ha entre ambos,

scnao com a vcrdade c tcrmo

designado, E, por ccrto, muitos dos

homens sao rcnegadorcs do

deparar de seu Senhor.

9. E nao caminharam eles na

terra, para olhar como foi o fim

dos que foram antes deles? Foram
mais veementes que eles em forea,

e lavraram a terra, e povoaram-na

mais que eles a povoaram, c seus

Mensageiros chegaram-lhes com as

evidencias. Mas eles as negavam.
Entao, nao e admissivel que Allah

fosse injusto com eles, mas eles

foram injustos com si mesmos.

10. Em seguida, o fim dos que

0 J^S$3&3

(J ) Somente Deus podc determinar o que ocorreu antes ou depois da derrola

(2) Ou sej a, no dia em que os romanos veneerem os persas.

0) Homens: ns idolatras de Makkah.
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pratiearam o mal foi o pi or, porque

desmentiam os sinais de Allah, e

deles zornbavam.

11. Allah inicia a criaeao; em
seguida, repete-a; depois, a Hie

scrcis retornados.

12. E, um dia, quando a Hora

advier, os criminosos emudecerao

de desespero.

13. E nao terao intercessores,

entre seus idolos, e serao rcnegadores

de seus idolos.

14. E
;
um dia, quando advier a

Hora, nesse dia, eles se separarao.

IS* Entao, quanto aos que crccm

e fazem as boas obras, deliciar-se-

ao em horto florido*

16. E, quanlo aos que renegam a

Ee e desmentem Nossos sinais e o

deparar da Derradeira Vida, esses

serao trazidos ao castigo.

17. Entao, Glorificado seja Allah,

quando entrardes no crepusculo e

quando entrardes na aurora!

18. - E dEle e o Louvor, nos

ecus c na terra - e na noite, e quando

entrardes no tempo meridio,

19. Ele faz sair o vivo do morto

e faz sair o morto do vivo, e

vivifica a terra, depois de morta. E
3

(1) Eles os
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assim
;
far-vos-ao sair dos sepulcros,

20. E, dcntre Seus sinais, esta que

Ele vos criou de po; em seguida,

ei-vos homens, que vos espalhais

pela terra.

21. E, dentre Seus sinais, esta

que Ele criou. para vos, mulheres,

de vos mesmos, para vos Iran-

iiilizardcs junto dclas, e fez, entre

\6s, afeifao e misericordia, Por

certo, ha nisso sinais para um povo

que reflete,

22. E, dentre Seus sinais, esta a

cria^ao dos ceus e da terra, e a

variedade de vossas Iinguas e de

vossas cores. Por certo, ha nisso

sinais para os sabedores.

23. E
;
dentre Seus sinais, esta

vosso dormir a noite e de dia
?
e vossa

busca de Seu favor. Por certo, ha

nisso sinais para um povo que ouvc.

24. E, dentre Seus sinais, esta o

fazer-vos ver o relampago, com
temor do raio c aspira^ao da chuva,

e o fazer descer do ceu agua; entao,

com ela, vivifica a terra, depois de

morta, Por certo, ha nisso sinais

para um povo que razoa.

25. E, dentre Seus sinais, esta que

o ceu e a terra se mantem firmes,

por Sua ordem, Em seguida,

quando Ele vos convocar. com
uma convoca^ao, da terra, ci-vos

que dela saireis.
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26. E dElc c qucm esta nos ceus

e na terra, A Ele todos sao devotos.

27. E Ele e Quern inicia a criacao;

em seguida, repete-a; e isto Lhe e

mais facil, E dEle e a transcendencia

absolute nos ceus e na terra. E Ele

e 0 Todo-Poderoso, 0 Sabio.

28. Ele propoe para vos um
exemplo tirado de vos mesmos.

Tendes, dentre os escravos que

possuis, parceiros
(1)

naquilo que

Nos vos damos por sustento, c,

nisso, sois iguais, temendo-os como
vos vos temeis reciprocamente?

Assim, aclaramos os sinais a um
povo que razoa.

29. Mas os que sao injustos

seguem suas paixoes, sem ciencia

alguma, Enlao, quern guiara

aqueles a quern Allah descaminha?

E eles nao terao socorredores,

30. Entao, ergue tua face para a

religiao, sendo monoteista sincere

Assim e a naturezat2)
feita por

Allah - segundo a qual Ele criou

os homens Nao ha alteracao na

cnacao de Allah, — Essa e a

religiao reta, mas a maioria dos

homens nao sabe.

c ...

' -Sit
9^? iA

(0 Se o escravo nao t socio de seu patrao, nos bens, como enlao fazer as erialuras

socias ou parceiras de Deus?

(2) Assim e a natureza de ANah: o homem deve seguir sua verdadeira indole, ta!

como Deus a fez.

(1) Os homens: os idolatras de Makkah.
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31. Voltai-vos contritos para

Ele; e temei-Q; e cumpri a oracao,

e nao sejais dos idolatras,

32. Dos que separaram sua

religiao, e se dividiram em seitas,

jubiloso cada partido com o que tern,

33. E, quando um infortunio

toca os homens, invocam a seu

Senhor, voltando-se contritos para

Ele; em seguida, quando Ele os faz

experimentar misericordia vinda

dEle, eis um grupo deles que

associa (dolos a seu Senhor,

34. Para renegar o que Ihes

concedemos. Entao, gozai. Logo,

sabereis!

35. Sera que Nos fizemos descer

sobre eles comprovac^o, e esta

lhes fala do que associam a Ele?

36. E, quando fazemos experi-

entar aos homens misericordia,

jubilam com ela
?
e, se os alcanca

algo de mal, pelo que suas maos

anteciparam, ci-los que se dcscs-

peram.

37. E nao viram eles que Allah

prodigaliza o sustento a qucm
quer, e restringc-o? Por ccrto, ha

nisso sinais para um povo que ere.

38. Entao, concede ao parente o

que lhe e de direito c

\ e ao

J* ^ ^y

(l)Cf XVII 26 n2
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necessitado, e ao filho do caminho (,)
.

Isso e melhor para os que qucrcm a

face dc Allah
<2
\ E esses sao os

benvaventurados.

39. E o que conccdeis, dc usura,

para aereseenta-lo com as riquczas

dos homens, nao sc acrescentara,

junto de Allah. E o que conccdeis,

de az-zakah
(3)

,
querendo a face de

Allah, ser-vos-a multiplicado.

Entao, esses serao os recompen-

sados em dobro.

40. Allah e Quern vos criou; e

deu-vos sustento; em seguida, dar-

vos-a a morte; depois, dar-vos-a a

vida. Ha, de vossos idolos, quern

faca algo disso? Glorificado e

Sublimado seja Ele, acima do que

idolatram!

4L A corrupcao
(4)

aparcceu, na

terra e no mar, pclo que as maos
dos homens cometeram, a fim de

Ele faze-los experimentar algo do

que fizcram, para retornarem,

42. Dize, Muhammad: "'Gamin-

ai na terra e olhai como foi o fim

dos que foram antes! A maioria

deles era idolatra."

43. Entao, ergue tua face para a

religiao reta, antes que chegue um

> r.

2) ^Ji^&S'*J*>

(1) cfll I77n1

(2) Ou scja, os que descjam a graca de Deus.

Cf II 43 ti4.

(4) Ou seja, us desgra^as que assotam os homens. pcriodicamcntc: a seca, a escassez

dc alimcntos da terra e do mar as pragas, etc..
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dia, para o qual nao havera

revogacao de Allah. Nesse dia,

elcs
(^ se dividirao,

44. Quem renega a Fe, sobre ele

pesa sua renegacao. E quem faz o

bem, esses preparam para si mesmos

o caminho do Paraiso,

45. Para que Allah recompense

os que creem e fazcm as boas

obras, com Seu favor. Por certo.

Ele nao ama os renegadores da Fe.

46. E, dentre Seus sinais, esta

que Ele envia os ventos por

alvissareiros, e isso, para fazer-vos

experimentar de Sua misericordia,

e para o barco correr, no mar. por

Sua ordem, e para buscardes de Seu

favor, e para serdes agradecidos,

47. E, com efeito, enviamos, antes

dc ti, Mensageiros a seus povos; e

chegaram-lhes com as evideneias;

enlao, vingamo-Nos dos que foram

criminosos. E foi dever, que Nos

impendeu, socorrer os crentes.

48. Allah c Quem envia o vento,

e este agita nuvens; entao. Ele as

estende no ceu, como quer, e fa-las

cm pedacos; c tu ves sair a chuva

de dentro delas. E quando Ele

alcanna, com ela
?
a quem quer de

Seus servos, ei-los que cxultam.

V"1
.! L .

Clitl/^s th)'1 *^

tU Eles: os homens que. apos o Ajuste de Contas. scrao divididos: uns ir&o para o

Paraiso, c h outros, para o Inferno.
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49. E, com efeito, antes de faze-

la descer sobre eles, estavam

emudecidos de desespero.

50. Entao, olha para os vestigios

da misericordia de Allah: como

Ele vivifica a terra, depois de

morta, Por certo, Esse e Quern da

a vida aos mortos, E Ele, sobre

todas as cousas, e Onipotente.

51. E, sc lhes enviamos vento

prejudicial a seara, c a veem

amarclccida, certamente, permane-

cem, depois disso, ingratos.

52. E, por certo, tu nao podes

fazer ouvir aos mortos e nao podes

fazer ouvir aos surdos a

eonvoca^ao, quando tc voltam as

costas, fugindo.

53. E tu nao podes guiar os cegos,

desviando-os de seu descaminho.

Nao podes fazer ouvir senao a

quern ere em Nossos sinais, pois

sao moslimes,

54. Allah e Quem vos criou de

fragilidade; em seguida, fez,

depois de fragilidade, for^a; em
seguida, fez, depois de for^a,

fragilidade e cas. Ele cria o que

quer. E Ele e O Onisciente, 0
Onipotente.

55. E, um dia, quando advier a

Hora, os criminosos jurarao nao

haver permanecido, nos sepukros,

t-

0 *

Ami

j^JJ ^L^JVJjAj
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scnao uma hora. Assim, distan-

ciavam-se cles
(l)

da verdade.

56. E aqueles
(2)

, aos quais fora

concedida a ciencia e a Fe, dirao:
uCom efeito, la permanecestes,

conforme esta no Livro^ de

Allah, ate o Dia da Ressurreiciux E
este c o Dia da Ressurreicao, mas
nao sabieis

"

57. Entao, nesse dia, as escusas

nao bencficiarao aos que foram

injustos, e eles nao serao solicitados

a Nos agradar

58. E, com efeito, propomos,

para os homens, neste Alcorao,

toda sorte de exemplos. E, se Ihes

chegas com um sinal, em verdade,

os que renegam a Fe dirao; "V6s{4)

nao sois senao defensores da

falsidade."

59. Assim, Allah sela o eoracao

dos que nao sabem,

60* Entao, pacienta, Muham-
mad, por cerlo, a promessa de

Allah e verdadeira. E que te nao

abalem os que se nao convencem

da Ressurreicao

~rj a } t SJ > ^

\ * ^ --- . ^ ^ ^

(1) Do mcsmo modo que sc distanceam da Verdade, na vida terrena, ao negarem a

Ressurreicao, os idolatras estarao distandados da verdade, ao sairem dos tumutos.

no Dia do Julzo, achando que ai nao permaneceram senao por uma hora.

(2) Aqueles; podem ser os anjos ou os profetas ou os privilegiados, entrc os crcntcs.

(3) O Livro dc Dcus: o LEvro do Deslino de toda a humanidade

(4) V6s: o Profeta Muhammad e seus seguidores.
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SORATU LUQMAN (1)

A SURA DE LUQMAN

Dc Makkah - 34 versiculos.

Em name de Allah, O
Misehcordioso, O Misericordlador

1. Alif, Lam, M\m {1
\

2. Esses sao os versiculos do

Livro pleno de sabedoria.

3. Ele e orientaQao e misericordia

para os benfeitores,

4. Que cumprem a ora^ao e

eoneedem az~zakah( 1

\ e se

convencem da Dcrradeira Vida.

5. Esses cstao cm orientacao de

seu Scnhor. E esses sao os bem-

avenlurados.

6. E. dentre os homens, ha

quem(4) compre falsas narrativas,

0.S\

vpy oyyj^>u^ 1 dj^iu-^
'

0) Luqman: nomc dc urn sib to, sobre o qua] divergem as opinions de csludiosos

L'ns asseveram que de era profeta; outros, que nao era pro Pel a, porem homem
muito piedoso; outros, ainda, que era juiz dos filhos de Israel, Entretanto, seja o

que for, Luqman, scgundo o Alcorao. foi um homem a quern Deus conccdeu

sabedoria, A surd assim sc denomina. pela mencao deste nome, nos versiculos 12 e

13. Como as suras rcveladas em Makkah, esta lambem trata da unicidade de Deus,

da crenca na vida UHra-tcrrena, na paga das mas obras e ua recompensa do bem.

Pode-se sinlclizar o eonteudo desta sura em 3 itens: 1 ) As alvissaras do Paraiso aos

benfeitores e a admuestacaa aos malfeitorcs do nefasto castigo: 2) A exposicao das

maravilhas do Uni verso, que rati fieam as maravilhas de Deus Poderoso. 3) A
sumula de nobres mandamerUos nos con^clhos dc Luqman a sen filho. attnentes a

obediencia das leis divinas e dos preccitos cticos.

(2) CI'. II I n3.

(3) CI', ir 43 n4.

W Alusao a Al-Nadr Ion Al Harith, um dos adversaries do Profeta. o qua] tinha o habilo

de viajar as f ronteiras da Persia, para cotnprar livro 5= de tendas e mites persas. e reei la-

las, para os habilantcs dc Makkah, com o fito de desvia-los da leitura do Aleorao,
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para, sem ciencia, descaminhar os

outros do caminho de Allah, e para

toma-lo
(1)

por objeto de zombaria.

Esses terao aviltantc castigo,

7. E, quando se Tecitam, para

ele, Nossos versiculos, volla-lhes

as costas, ensoberbecendo-se,

como se os nao ouvisse, como se

em seus ouvidos houvesse surdez,

Entao, alvissara-lhe, Muhammad,
doloroso castigo.

8. Por certo, os que creem e

fazem as boas obras terao os Jardins

da Delicia;

9. Neles, serao eternos. Essa e,

deveras, a promessa de Allah, E
Ele e O Todo-Poderoso, 0 Sabio,

10. Elc criou os ceus, sem
colunas que vejais, E implantou na

terra assentes montanhas, para que

el a se nao abale convosco. E, nela,

espalhou todo ser animal, E

fizemos descer do ceu agua; entao,

fizemos brotar, nela
[1)

, todos os

casais de plantas prcciosas.

11. Essa c a cria^ao de Allah;

entao, fazei
(j)-Me ver o que charam

aqueles
(4) que adorais, alem dEle.

Mas os injustos estao em evidente

descaminho.

C. r'

0) Lo: o caminho.

(2)N ela: na terra.

0) 0 imperalivo se relaciona a "vos, Quraich".

(4) Aqueles: os idolos.
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12. E, com efeito, conccdemos a

sabedoria a Luqman, dizendo-lhc:

"Agradece a Allah. E quern

agradece agradece, apenas, em
beneficio de si mesmo. E quern c

ingrato, por certo
:
Allah c Bastante

a Si mesmo, LouvaveL"

13. E quando Luqman disse a

seu filho, em 0 exortando;
4tO meu

filho! Nao associes nada a Allah,

Por certo, a idolatria e formidavel

injustica."

14. - E recomendamos ao ser

humane a benevolencia para com
sens pais; sua mae carrega-o, com
fraqueza sobre fraqueza

1

\ e sua

desmama se da aos dois anos; e

dissemo-lhe: "Se agradecido a

Mim, e a teus pais. A Mim sera o

destino.

15. "E
s
se ambos lutam contigo,

para que associes a Mim aquilo de

que nao tens ciencia, nao Ihes

obedecas. E acompanha-os, na

vida terrena, convenientcmente, E
segue o eaminho de quern se volta

contrito para Mim. Em seguida, a

Mim sera vosso retorno; entao,

infbrmar-vos-ei do que fazieis" -

16. "6 meu filho
(2)

! Por certo,

3j

1 . . Jt

0) As fraquezas aludidas advim da concep^ao, gestaeao c party do scr humano. alem

dos ulteriores cuidados de criacao e educagao,

0-) Atente-se, aqui, para a conti nuacao das palavras de Luqman a seu lllho, iniciadas

no vcrsiculo 13, e cessadas com uma apostrotb da fala divina, nos vers leu 3os 14 e 15.
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f ] 1

se ha algo do peso de urn grao de

mostarda
{2)

c esta no amago de urn

roehedo, ou nos ceus ou na terra,

Allah fa-lo-a vir a tona, Por certo,

Allah e Sutih Conhecedor.

1 7. "6 mcu filho ! Cumpre a

oracao e ordena o conveniente e

coibe o reprovavel e pacienta,

quanto ao que te alcanna. Por certo,

isso e da firmeza indispensavel cm
todas as resolucoes.

18. "E nao voltes, com desdem,

leu rosto aos homens, e nao andes,

com jactancia, pela terra, Por ccrto,

Allah nao ama a nenhum
presuncoso, vanglorioso.

19. "E modera teu andar e baixa

tua voz, Por certo, a mais reprovavel

das vozes c a vuz dos asnos."

20. Nao vistes que Allah vos

submeteu o que ha nos ceus e o

que ha na terra, e vos colmou de

Suas gracas, aparentes e latentes'7

E, dentre os homens, ha quern

discula acerca de Allah, sem

ciencia nem orientacao nem Livro

luminoso.

21. E, quando se lhes diz;
i(

Segui

o que Allah fez descer", dizem:

"Nao. Mas seguimos aquilo em que

encontramos nossos pais,'
5

Segui-

j>3c ijj^j^jS^ j'Caj

U^4lP utfG!

"

( 1 ) Algo: a a^ao humana, boa ou ma.

(2) Cf. XXI 47 nl



31. Suratu Luqman Parte 21 669

lo-ao. ainda que Sata os convoque

ao castigo do Fogo ardente?

22. E quem entrega sua face a

Allah, enquanto benfciton com
efeito, ater-se-a a firme alca. E a

Allah e o fim de todas as

determinates.

23. E de quem renega a Fe, que

tc nao entristeca sua renega^ao da

Fe. A N6s sera seu relorno, e

informa-los-emos do que fizeram.

For certo, Allah, do intimo dos

peitos* e Onisciente.

24* Fa-los-emos gozar um pouco;

em seguida, obriga-los-emos a um 1

duro castigo.

25. E, se lhcs pcrguntas: "Quem
criou os ceus e a terra", em verdade,

dirao: "Allah!" Dize: "Louvor a

Allah!" Mas a maioria deles nao

sabc

26. De Allah e o que ha nos

ceus e na terra. For certo, Allah e

O Bastante a Si mesmo, O Louvavel.

27. E, se todas as arvores, na

terra, fosscm calamos, e o mar - a

que se estendessem, alem dele,

sete mares -„ fosse tinta de

escrever, as palavras de Allah nao

se cxauririam. For ccrto, Allah e

Todo-Podcroso, Sabio.

28. Vossa criacao e vossa

ressurreicao nao sao senao como

(ft JlJ£- >^J£

.-.1

3 Oi^r^?^ 4^ ^i,

. -Air *r"'W
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as de uma so alma. Por certo.

Allah e Oniouvinte, Onividente.

29. Nao viste que Allah inserc a

noite no dia e insere o dia na noite

e submete o sol e a lua, cada qual

correndo ate urn termo designado,

e que Allah, do que fazeis, e

Conhecedor?

30. Isso, porque Allah, Ele e a

Verdadc; e porque o que invocam,

alem dEle, e a falsidade; e porque

Allah e O Altissimo, O Grande.

31. Nao viste que o barco corre,

no mar, com a graca de Allah, para

Ele fazer-vos ver alguns de Seus

sinais? Por certo, ha nisso sinais

para todo constante perseverante,

agradecido.

32. E, quando os
(C)

encobrem

ondas, como dosseis, invocam a

Allah, sendo sinceros com Ele, na

devocao; entao, quando Ele os traz

a salvo a terra, ha, dentre elcs
?
o

que e moderado e o que e negador

E nao nega Nossos sinais senao

todo perfido, ingrato,

33. 6 humanos! Temci a vosso

Senhor e rcccai um dia, em que um
pai nada quitara por seu filho nem
um filho nada quitara por seu pai.

Por certo, a promessa de Allah e

verdadeira. Entao, que vos nao

f .- , a

0) Os: os idolatras tie Makkah
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iluda a vida terrena e que vos nao

iluda o ilusor
(1

\ acerca de Allah.

34, Por certo, junto de Allah,

esia a ciencia da Mora, e Ele faz

descer a chuva; e sabc o que ha nas

matrizes. E pcssoa alguma sc

inteira do que lograra amanha, c

pessoa alguma se inteira de em
qual terra morrera. Por certo, Allah

e Onisciente, Conheccdor.

Ilusor: Sal a.
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SURATU AS-SAJDAH*
1

*

A SURA DA PROSTERNACAO

De Makkah - 30 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O MiserIcordiador

1. Alif, Lam, Mim(2)
.

2. A revela^ao do Livro, indubi-

tavel, e do Senhor dos mundos,

3. Eles dizem:
4t

Ele
(3) o forjou?"

Nao. Mas clc e a verdade de teu

Senhor, para admoestares um povo,

ao qual, antes de ti, admoestador

algum chegou, para se guiarern.

4. Allah e Quern criou os ecus c

a terra e o que ha entre ambos, cm
seis dias

(4)
; em seguida, estabeleceu-

Se no Trono. Nao ha, para vos,

alem dEle, nem protctor nem
intercessor, Entao, nao meditais?

5. Ele administra a ordem, do

(
1 ) As-Sajdah: a prosterna^ao. Subslamivo denvado do verbo sajada, prosternar. A

sura assirn sc denomina pcla mencao do ato de prosternar-se no verstculo 15.

Alem de tratar dos assuntos dc lodas as suras revelad as em Makkah, esta inicia

allrmando que o Alcorao c, indubitavelmente. de- origem diviua. Em scguida,

alude a criaeao dos ecus e da terra l; as fases da cria^ao do ser humano. criticando

a aiitude dos inerCdulos acerca da Ressurrei^ao e refutando-lhes os argumcnios A

scguir, ret ere- se a situacao dos culpados. no Dia do Jiuzo, rcssaltando a diferenca

de rccompensas, entre os malfeitores e os benfeitorcs A sura, ainda. iraia da

revelacao da Tora a Moiscs c do tratamento dispensado por Deus aos filhos dc

Israel. Finalmente, exorta os idolatras de Makkah a reflet irem subre o que sueedeu

aos povos anteriores, aniquilados por sua desobediencia: a ererem na Ressurreicao

e a cessarem o questionamenlo ironica acerca do Dia do Juizo

(2) Ci II } n3.

(3) Ele: Muhammad.
(4) Cf. VII 54 nl
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ceu para a terra; em seguida, tudo

ascendc a Eie, cm um dia, cuja

dura^ao e de mil anos, dos que

contais,

6. Esse e O Sabedor do invisivel

e do visiveK 0 Todo-Poderoso, 0
Misericordiador,

1, Que fez perfeita cada cousa

que criou, c iniciou de barro a

criaeao do ser humano.

8. - Em segaida, fez-lhe a

deseendencia da quintessencia de

gota d'aguacn desprezivel -

9. Em seguida, formou-o. e,

nele, soprou algo de scu espirilo, E

vos fez o ouvido e as vistas e os

coracoes. Quao pouco agradeceis!

10. E dizem*
2)

:

;t

Se nos sumirmos

na terra
(3)

;
tomar-nos-cmos. por

certo, em nova cnac^o?" Eles,

alias, sao renegadores do dcparar

de seu Senhor.

lLDize:
t;G Anjo da Morle,

encarregado de vos, levar-vos-a as

almas: em seguida, a vos so Senhor

sereis retornados."

12. E se tu visses quando os

criminosos estivcrcm cabisbaixos,

(V) Referenda ao semen, Hquido fecund ante.

(2) Ou seja, "dizcm os idolatras de Makkab".

l
J

'' On s^ja. os idolatras qucrur. ^"dlt sc, tkpoi.s dc sc tornnran po. misturados ao po

da terra, podcrao, mesmo assim, rcssurgir.
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junto de seu Senhor! Dirao: "Senhor

nosso! Enxergamos e ouvimos .

Entao, faze-nos retomar a terra, nos

faremos o bem; por certo, estamos

convictos da Ressurreicao."

13. E, se quisessemos, haveria-

mos concedido a cada alma sua

orientacao. Mas cumpre-se o Dito

vindo de Mini: 'Encherei a Geena

dos jinns edos homens, deles todos!"

14. Dir-se-lhes-a: "Entao, experi-

mental o castigo, porque esqucces-

tes o deparar deste vosso dia; por

certo, Nos, tambem, vos esquece-

mos. E experimental o castigo da

eternidade, pelo que fazieis/'

15. Apenas. creem em Nossos

versiculos os que, ao lhes screm estcs

lembrados, caem, em prosternacao,

e glorifieam, com louvor, a seu

Senhor, e nao sc ensoberbecem.

16. Seus flancos apartam-se dos

leitos, enquanto suplicam a seu

Senhor, com temor c aspiracao, e

despendem do que lhes damos por

sustento.

17. E nenhuma alma sabe o que

lhes e oculto do alegre frescor dos

olhos, em recompensa do que

faziam.

JP _ -3 J ,1* j/r J* _r __ if

0) No momcrUo do Julgamcnto. os enminosos sc daran conta da vcracidade da

promcssa divina c dirao: "Vcmos, agora, que cla e vcrdadeira c estamos ou vindo,

de Dens, a confirma<;ao da mensagem divina".
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18. Entao, qucm c crcnte c

como qucm c perverso? Nao, nao

se igualam.

19. Quanto aos que creem e

fazem as boas obras, tcrao, por

hospedagem, os Jardins de Al-

Ma'wa*
,
pelo que faziam.

20. E, quanto aos que foram
perverso s, sua morada sera o Fogo.

Cada vcz que desejarem sair dele,

a ele fa-los-ao regrcssar, e se Ihcs

dira: "Experimental o castigo do

Fogo, que desmenlieis."

21, E, em verdade, fa-los-emos

experimentar algo do castigo

menor, antes do castigo maior
(2)

para rctomarem,

22, E quern mais injusto que

aquele a quern sao lembrados os

vcrsiculos de seu Scnhor, em
seguida, da-lhes de ombros? Por

certo, vingar~Nos-emos dos crimi-

nosos.

23, E, com cfcito, concedemos o

Livro a Moises; entao. nao estejas

em contestable acerca de seu

encontro
(3)

, E fizemo-lo
(4)

orientacao

1* ^

A 7j

0J^^j^jjli

(0 Segundo a exegese do Aleorao, sao Jardins situados ou & direita do From) de Deus,

ou no selimo ceu.

(2) Estcs tormentos referem-sc, respect ivametitc. ao castigo tcrrcno (a cseravidao ou a

morte) e ao castigo do Dia do Juizo.

(3) Sen encontro: o enconlro de Moises com Muhammad, lal como ocorreu, durante

al-Mic
raj, a viagem nolurna do Profeta, segundo alguns eomenlari stas, segundo

oulros. seria o eneontro de Moists cum o Livro,

(4) Lo: o Livro, segundo alguns exegelas, ou Moises, segundo oulros.
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para os filhos de Israel.

24. E fizemos deles procercs,

que guiaram os homtns. por Nossa

ordem, quando pacientaram. E eles

se eonvenciam de Nossos sinais.

25. Por certo, teu Senhor decidira,

entre eles, no Dia da Ressurreicao,

naquilo de que discrepavam.

26. E nao lhes sao notorias

quantas geracoes aniquilamos,

antes deles, por cujas vivendas

andam, agora? Por certo, ha nisso

sinais. Entao, nao ouvem eles a

exorta^ao de Allah?

27. E nao viram que Nos
eonduzimos a agua a terra arida e

s

com ela, fazemos sair searas, de

que seus rebanhos comem, e eles*
1 *

mesmos? Entao, nao o enxergam?

28. E dizem: "Quando sera esta

sentenca, se sois veridicos?"

29. Dize: "No Dia da Senten^a,

nao heneflciara aos que renegam a

Fe sua crenca nem se lhes concedera

dila^ao.
5 '

30. Entao, da-lhes de ombros e

espera; por certo, eles, tambem,
estao esperando.

f 7 } <

U) Eles: os idolairas.
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SORAT U AL-AHZAB (1) V{&\K<M
A SURA DOS PART[DOS

De AI MadTnah - 73 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

1 . 6 Profeta! Teme a Allah e

mm?

J) ^ -V

0) AI Ahzab: plural de hizb, que signifies uma coligacao, cujos membra s perseguem

os mesmos objetivos. Assim se denomina a sura, pela mencao dessa patavra nos

versiculos 20 e 22, Esse voeabulo passou a ler esta acepcao entre os anos IV e V
da Hcgira (cerea de 626 da Kra crista), quando os judtrus, habitants dc AI

MadTnah, cntreviram no Islao, a nova religiao, imincntc amcaca ao prcstigio

religiose c social, que gozavam ncsta cidadc, e eonscqiicntc enfraquectmcnto de

seu poder, junto da nova organizacao da sociedade arabe emergente, liderada pelo

Profeta Muhammad. A questao tornou-sc mais preocupante, quando o grande

sabio judaico, Abdullah Ibn Salam, se converteu ao lslao, atraindo para si outros

confrades. Foi. entao, que os judeus de AI MadTnah se decidiram pela aniquilacao

de Muhammad, cujo credo se propagava nao so por esta cidade, mas por outras

regioes, for a dela. Para tanto, passaram a reunir, em partidos, as tribos arabe s da

Peninsula Arab tea, o que nao foi dificil. pela oposi^ao que alimcntavam contra o

Profeta Citcnvsc, cntrc clas, as tribos de Gaiatan, Kinanah, Tihamah e Quraich K

rumaram, tod as clas, a A I MadTnah, e sittaram-na, nos arredorcs, pois os fossos de

defesa, abertos por ordem do Profeta, impediam-nas de avancarem dentro dela.

Enquanto isso. os judeus da cidade romp iam o paclo de coexistent ia pacifiea, que

haviam firmado com o Profeta, Consequcntcmente, a situate dos moslimes

pcrielitou, ja que scdiados pelo inimigo, dentro e fora da cidade Entrernent.es,

pouco antes de os partidos atacarem o Profeta, ocorrcu forte vento, acompanhado

de implacavcl onda de frio, que vcio a tumultuar a organizacao dos parti dus,

arrancando-lhes as tendas armadas, exterminando-lhes as foguetras, destrocando-

Ihes os pertences. Inermes, debandaram. em direcao a sous lug ares de origem.

Desta feita, malogrou a insidia dos judeus, que, sem a colaboraeao partidaria dos

arabes, nao puderam combater o Profeta e sens proselitos. Esta sura se Enicia pela

exortacao do Profeta a nao obedtencia aos incredulos e aos hipocritas. Alude, a

seguir, a questao da adocao de filhos e de como proceder, neste caso. Trata, ainda,

do avanco dos Partidos ate Al MadTnah, do tefnor que a tempestadc suscitou nos

mos limes, da salvacao dos c rentes. Determ in a, ademais, as regras eticas, que

devem seguir as mulheres; anuia a proibicao de o homem casar-se com a mulher

de seu filho adotivo, o que nao era permitido na soeiedade arabe pre-islamica;

estabeleee regras de acesso dos erentes a casa do Profeta, para as refeieoes; fa/

refereneia a Hora Final e as afli^Oes experimentadas neste momenlo, aeonselha os

erentes a temercm a Dcus e a screm v crazes, Finalmcnte, a sura salienta a

ignorancia do ser humano, que, havendo aceitado os mandamcntos dtvinos, nao

soube curnpri-los, com vigor.
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nao obede^as aos renegadores da

Fe e aos hipocritas* Por certo,

Allah e Onisciente, Sabio.

2. E segue o que te e revel ado

dc tcu Senhor. Por certo, Allah, do

que faze is e Conhecedor,

3. E confia em Allah. E basta

Allah por Patrono,

4. Allah nao fez em homem
algum dois cora£oes

(l) em seu

pcito, E nao fez de vossas

mulheres, que repudiais com az-

zihar
(2
\ vossas maes, E nao fez de

vossos filhos adotivos^ vossos

'' '" j-'"*' 11** J jH J ^ T^

(') Dois corstcfies: duas atiludes contraditorias. Est a sura refula a dubia atitude dos

hipocritas, que professam a crenca e a descrenca. concomitantemente. Em outras

palavras. e inadmissive I que coexistam, no coracao, o certo e o errado. Assim. crrado

e divorciar-se de suas mulheres. com o pretcxto dc que sao corno suas macs; e

errado e considerar o filho adotivo como filho legitimo, segundo o mcsmo versiculo

(2) Az-zihSr, infinito de zahara, repudiar. de modo especifico; dcrivadn dc zahr,

costas; modalidade de repudio conjugal, adotada pela comunidadc arabe pre-

islamica, a qual consislia em o homem dizer a sua mulher que c la Ihc era como as

cos I as de sua propria mae, o que valia dizer que ele e ela ja nao poderiam unir-.se

carnalmente.

(3) ReTerencia a Zaid Ibn Hamhah. escravizado, ainda pequeno, por cpoca do ataque

de algumas tribos pre-istamicas. Pertencia a KhadTjah. primcira mulher do Prof eta,

a quern ela o doou. Com o advento do Islao e das leis de justica social, que com
ele chegaram, o pai de Zaid foi ate o Profeta, para rewind icar-lhe o filho O
Profeta dingiu-se, entao, a Zaid e pediu-lhe que optassc por ele ou pclo pai

legitimo. 0 rapaz decidiu-se por Rear com o Profcta, que, logu, o alforriou e o

tomou, nao mais por escravo, mas por filho adotivo, Desde cntao. ele passou a

chamar-sc Zaid Ibn Muhammad. Mas, o vcrsiculu veio para advertir Muhammad e

os crentes de que o filho adotivo nao c como o filho legitimo nem deve receber

uutro nomc que o dc sua ram ilia iegitima. Segundo o Islao. a questao da adocao e

antinaiural, pois rompe o vinculo natural com a Tamil ia de origem; obsta ao filho

adotivo o acesso a heranea. cm a havendo, deixada pelos pais legitimes, e atenta

contra a natureza, ameaeando a procnacao. por induzir a adocao, e nao a gestacao

natural.
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filhos verdadeiros. Isto*
1

' e o dito

dc vossas bocas. E Allah diz a

verdade, e Ele guia ao caminho reto.

5. Chamai-os pelos nomes de

seus pais
(2)

: isso c mais eqtiitativo,

perante Allah. E, se nao conheceis

seus pais, eles serao vossos irmaos,

na religiao. c vossos aliados. E nao

ha culpa, sobre vos. em errardes,

nisso, mas no que vossos coracoes

intentam. E Allah e Perdoador,

Miscricordiador,

6,0 Profeta tem mais preva-

lencia sobre os crentes que eles

mesmos nao tem cntre si, E suas

mulheres
(J)

sao suas macs. E os
k4}

dc lacos consanguineos tem, na

sucessao, mais prevalcncia sobre

os lacos que unem os creates de

Al-MadTnah e os emigrantes de

Makkah, segundo o Livro de Allah,

a menos que queirais fazcr urn

favor a vossos aiiados, Isso esta

inscrito no Livro.

7. E quando firmamos a alianca

com os profetas, c contigo e com
Noe e com Abraao e com Moiscs c

|4 tfV** ^ <

0*. lT^J^t^^

(1) Referenda a questao dos filhos adotivos, ja mencionada na nola anterior.

(2) Ou seja. o fllho deve reeeber o tiome do pai legitimo, e nao o do adotivo.

(3) Ou scja, as multicres do Profeta. Entenda-se que e dever dos crentes respeilarcm as

mulhercs do Profeta e as venerarem como se fossem suas proprias maes. fieandu-

]bes. p ortan to, vedado casarem-se conn el as.

(4) Cf VIU 75 n3,

(5) AlusSo m tcstamcnto, que se laz nesta circunstancia, quando o herdeiro nao i

aparcntado.
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com Jesus, filho de Maria. F

firmamos solida alianca com eles,

8* Para que Ele interrogasse os
f i i

veridicos acerca de sua verdade \

E Ele preparou para os renegadores

da Fe doloroso castigo.

9. O vos que credes! Lembrai-vos

da graca de Allah para convosco,

quando um exercito vos chegou,

entao, enviamos contra cles um
vento e um exercito de anjos, que

nao vistes - E Allah, do que fazcis,

6 Onividente -

10. Quando elcs vos chegaram,

por cima de vos (2)
e por baixo de

vos, e quando as vistas se vos

desviaram de terror, e os coracoes

vos chegaram as gargantas, e

pensastes. acerca de Allah,

pensamentos (3)
varios,

11. Af, entao, os crentes foram

postos a prova e estremecidos por

veemente estremecimento.

12. E, quando os hipocritas e

aqueles, em cujos coracoes ha

enfermidade, disseram:
4

'Allah e seu

5^06fiyJt&&\

0) Sua verdade: a Mensagem, dc cuja transmissiio forum encarregados os profdas, e

sua aceitaQao ou nao, por sens povos.

A tribo de Gatafan vmha de Najd, a nordeste da Peninsula Arabia, por outro ]ado.

atribo de Quraich vinha do sudoeste da Peninsula.

0) En Ire os mo slimes, havia os de fe ardorosa^ os de fe debil c os dc fc dubia;

portanlo, nada mais logico que, diante do ataque inimigo c da imincntc morte.

cada qua! reagisse de maneira diferente: uns pensavam na vitoria, outros, na

derm in e, outros, am da, na amquilacau total dos mosiimes.
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Mensagciro nao nos prometeram

senao Falacias."

13* E. quando uma hoste, dcntre

eles, dissc; "O povo de Yathrib !

Nao ha lugar para vossa per-

manencia aqui; entao, retornai," E
um grupo deles pcdiu permissao ao

Profeta, para retornai\ dizendo:

'Tor certo, nossas casas estao

indefesas
h

\ enquanto nao estavam

indcfcsas, Eles nao desejavam

senao uma fuga.

14. E, se nela
(2)

entrassem, por

todas suas imediacoes, estando

eles
(3)

ai; em seguida, se lhes fosse

pedida a sedicao'
4)

, have-la-iam

concedido, e nela nao havcriam

permanecido senao um pouco,

15. E
?
com efeito, pactuavam,

antes, com Allah que nao

voltanam costas aos inimigos. E o

pacto com Allah sera questionado.

16. Dize: "a fuga nao vos

beneficiaria, se fugisscis de morrer

ou de ser mortos em combate; e,

nesse caso, nao vos fariam gozar

senao um pouco."

17. Dizc; "Quern e que vos

defende de Allah, se Ele vos deseja

^ All iJJ^P^ 1^ A-flJj

( 1) Yathrib: 0 notne original da cidadc dc Al Madinah.

(2) >,ela: a cidadc de Yathrib.

(3) Eles: os hipucritas.

(^) Alusau ao rctorno a idolalria c ao combate dos moslimcs. sugcrido pelos parlidos

adversarios do Lslao.
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urn mal, ou se Ele vos deseja

misericordia?" E eles nao

encontrarao, para si, a]em de Allah,

nem protetor nem socorredor,

18- Com efeito, Allah conhccc

os desalentadores. dentre vos, e os

que dizem a seus irmaos: "Vinde a

nos!" Enquanto eles nao vao a

guerra, scnao poucos,

19. Sendo avarentos , em
relacao a vos. E, quando o medo
lhes chega, tu os ves olhar para ti:

revolvem-se-lhes os olhos como os

de quern e desfalecido pela morte,

E, quando o medo(2)
se vai, eles

vos injuriam com afiadas linguas,

sendo avarentos, em relacao ao

bem^. Esses nao creem: entao,

Allah anulara suas obras, E isso

para Allah e facil.

20. Supunham que os partidos

nao houvessem ido embora. E. se

os partidos chegassem novamente,

almejariam estar, no deserto. entre

os beduinos, perguntando por

vossos informes. E, se cstivcssem

entre vos, nao combateriam scnao

um pouco.

21. - Com efeito, ha, para vos
f

no Mensageiro de Allah, belo

0 jsA&Z--

S\ 4r*S4^

(') Os hipocrilaSs alem de nao auxiliarem os crcntes na cscava^ao dos fossos de

defesa, negavam-lhcs. ainda, qualqucr outro auxilio.

(2) Com a aproxima^ao dos inimigus, os hiptkritas sentem medo de combate-los.

0) Bern: obi espolios ambicionados. cada vez mais, pelos hipocritas
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paradigma, para quern espera em
Allah, e no Derradeiro Dia, e se

lembra amiude de Allah. -

22. E, quando os crentes viram

aos parti dos
?
disseram: "Isto e o

que Allah e Seu Mensageiro nos

prometeram, e Allah e Seu

Mensageiro disseram a verdade."

E isso nao lhes acrescentou senao

fe e submissao.

23. Dentre os crentes, ha homens

que cumpriram o que haviam

pactuado com Allah, Entao, dentre

eles, houve quern cumprisse seu

voto^
1}

, E, dentre eles, ha quern

espere. E nao mudam mudan^a

alguma.

24. Foi ordenado o combate

para que Allah recompensasse aos

veridicos, por sua veraeidade, e

castigasse os hipocritas, se quisesse,

ou Se voltasse para eles, Por certo
t

Allah e Perdoador, Misericordiador

25. E Allah fez voltar os que

renegam a Fe, com seu rancor: eles

nao alcan^aram bem algum, E Allah

resguardou os crentes do combate.

E Allah e Forte, Todo-Poderoso.

26. E Ele fez descer, de suas

fortificapoes
(2)

?
os que. dentre os

• *

Jit **' J
'

"

0) Cumprir o voto: morrer como marlir, ou cumprir, ate o fim, seu dever no campo

de batalha, junto ao Profeta,

(2) Alusao ao episodio da tribo judaica Banii Quraizah. que havia rompido o pacto de

coexistencia pactflea com o Profeta, quando os partidos assediaram Al MadTnah.
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seguidores
{l)

do Livro, os
(2)

auxiliaram, e lan^ou-lhcs o terror

nos cora^oes. A urn grupo, matastes,

e a outro grupo, cscravizastes.

27, E fez-vos herdar suas terras

e seus lares e suas riquezas e

terra
(3) outra que nunca havieis

pisado, F Allah, sobre todas as

cousas, e Onipotente.

28.6 Profeta! Dize a tuas

mulheres:
Lt

Se estais desejando a

vida terrena e seus ornamentos(4)
,

vinde que vos mimosearei e vos

libertarei, com bela liberdade,

29.
t4

R, se estais desejando a

Allah e a Scu Mensagciro e a

Derradeira Morada, por certo,

Allah preparou para as benfeitoras,

dentre vos, magrrifico premio."

(§3 tC-k^^tiJ/Sc^

Ocorreu que, no dia segumte a derrota das partidos, os rnoslimcs retornaram a

cidade, para deporem as armas, mas o amo Gabriel chegoij ao Profeta e disse-lhe;

"6 Mensagciro de Deus. os anjos, ainda, n3o depuseram as armas, e Deus ordena

que te dirijas aos Banc Qurar/ah". E. assim, o Profeta e os eremes foram a des c

assediaram-nos por vinte e eineo dias, ate que, nao suportando mais o assC"dia

qui s eram ver-se livres dele O Profeta propos-lhcs aceitarem-no por juiz, o que

recusaram, entao. propos-Jhes aceitarem a Sacd Ibn Mucaz (ex-chefe da tribo

Quraizahu o qual se convert era ao Islao), ao que aquiesceram. E Sacd senkneiou os

combatentes a morte, e as criancas e as mulheres. a escravidao. E. assim, aconteceu.

0) Seguidores do Livro: osjudeus.

(2) 0 s: os part id os.

(3) Alusao as terras da tribo Khaibar, conquistadas apos as de Quraizah.

(4 ) Quando algum as das mulheres do Profeta passaram a exigir-lhe mais vestes e

adorn os, enciumadas que estavam em relaclo a outras, foi rev elado este versiculo,

para que o Profeta as advertisse da importancia dos bens espirituais sobre os

materials, e para que el as escolhessem entre viver, sobriamente, com o Profeta, e,

assim, ganharem seu gatardao na vida e tenia, ou dele sc scpararcm, pelo divorcio,

e se cntregarem a vida mundana. Ocorreu, cnt&o, que todas optaram pela vida

junto ao Profeta,



33. Stiratu Al 'AhzSb Parte 22 685 Yt %±\ XT tylj^Sl fljj-*

30. G mulheres do Profeta! A
quern de vos cometer obscenidade

(l

\

duplicar ser-lhe-a o castigo, em
redobro. E isso, para Allah, c facil.

31. E a quern de vos se devota a

Allah e a Seu Mensageiro, e faz o

bem, conceder-lhe-emos seu premio

duas vezes, e lhe prepararcmos

generoso sustento,

32. 6 mulheres do Profeta! Nao
sois iguais a nenhuma das outras

mulheres, se sois piedosas, Entao,

nao mostreis seducao no dito; pois

aquele, em cujo coracao ha

enfermidade C2)

,
aspirar-vos-ia; e

dizei dito conveniente.

33. E permanecei em vossas

casas, e nao facais exibicao de

vossos encantos corporals como a

exibicao dos idos Tempos da

Ignorancia
(j)

. E cumpri a ora^ao e

conccdei az-zakah
(4)

> e obedecei a

Allah e a Seu Mensageiro. Apenas,

Allah dcscja fazer ir-se, para

longe de vos
?

a abominacao, 6

familia da Casa(>)
, c purificar-vos

plenamente.

li^>J \£d£>

4ji

( 1 ) Todos os graves delilos de conduta.

(2) Enfermidade: anseio erotieo

0) Tempos da Ignoranria ou Al Jahiliyah: os tempos anteriores ao advemo do

Islao, quando os costumes beiravam lamanha libertinagem, que as mulheres, par

cxcmplo, chegavam a circular peEos caminhos, quase desnudas, exibindo seus

encantos flsicos, como meio exphcito de seduzir os homens

(^)Cfll 43 n4.

ia da Casa: no versiculo, refere-se. especifkamente, as mulheres do Profeta.
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34. E lembrai-vos do que se

recita. em vossas casas, dos

versiculos de Allah e da Sabedoria^.

Por certo, Allah e Sutil, Conhece-

dor.

35. Por certo, aos moslimes e as

moslimes, e aos crentes e as

crentes, e aos devotos e as devotas,

e aos veridicos e as veridicas, e aos

perseverantes e as pcrscverantcs, e

aos humildes e as humildes, e aos

esmoleres e as esmoleres, e aos

jejuadores e as jejuadoras, e aos

custodios de seu sexo
(2)

e as

custodias de seu sexo, e aos que se

lembram amiude de Allah e as que

se lembram amiude dEle, Allah

preparou-lhes perdao e magniflco

premio,

36. E nao e admissivel a crente
c3)

algum nem a crente alguma -

quando Allah e Seu Mensageiro

decretam uma decisao - que a

escolha seja deles, por sua propria

decisao. E quern desobedece a

Allah e a Seu Mensageiro, com
efeito. se descaminhara com evidente

descaminho.

*r * .-- ^ . > J

^ ^ ^^ + ^ ...... ft- ji

S3 Uk<w*!xL^

(1) Trata de As-Sunnah: a fala do Proleta

(2) Cf XXHl 5 n2,

(3) Alusa\) a Abdullah Ibn Jahch e a sua irma, Zainab, com quern o Profeta quis casar

seu filho adotivo. Ambos a is so reagiram, uma vez que desejavam o casamento

com o Profeta e n&o com seu filho adotivo. 0 vcrsiculo advertc que a vootadc do

Profeta e am decreto de Deus. e, sendo assim, c inquestionavel. Portanto, Zainab,

finalmen te, se casou com Zaid.
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37. E lembra-te, Muhammad,
de quando disseste a quemcn Allah

j,

agraciou e tu agraciaste:
=tRelem c^

tua mulhcr contigo, e teme a

Allah
1

', enquanto escondias em teu

amago o que Allah te estava

mostrando* e receavas os homens,

enquanto Allah e mais Digno de

que O receies. Entao, quando Zaid

satisfcz seu desejo de estar com
ela, fizemo-te com ela casar, para

que nao houvesse, sabre os crentes,

constrangimcnto em relacao as

mulheres de seus filhos adotivos,

quando estes satisfazem seu desejo

de estar com clas, E a ordem de

Allah deve ser cumprida.

38. Nao deve haver, sobre o

Profeta, constrangimento algum, em
relacao ao que Allah Ihe preceituou.

Assim, foi o procedimento de

Allah com os que passaram
(3)

,

antes - e a ordem de Allah e

decreto predeterminado —

39. Os que transmitiram as

Mensagcns de Allah e O recearam,

e nao recearam a ninguem senao a

Allah. E Allah basta por Ajustador

de contas.

r*
1" • **

J

-H-
-* r~ -r-- ^ ** J

U) Atusao a Zaid, que foi agraciado duplamentc: par Deus. cum o Islao. tr. pclo

Profeta, com a alforria.

(2) Assim, dissc o Profeta a Zaid, quando elite manifestou-lhe o desejo de separar-.se

da mulhcr, alegando que ela era soberba com ele, em virtude do prestigio que

gozava a familia dela, em relacao a sua.

0) Ou sej a, os mensage iros. aos quais Deus permitiu o casamento que nao apresentasse

imped imento
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40. Muhammad nao e pai dc

nenhum de vossos homens, mas o

Mensageiro de Allah e o selo
tn

dos

Profetas. E Allah, de todas as

cousas, e Qnisciente.

41.0 vos que credes! Invocai a

Allah abundantemente.

42. E glorificai-O, ao alvorcccr

e ao entardecer

43. Ele e Quem vos abencoa, e,

tambem, Seus anjos, para fazer-

vos sair das trcvas para a Luz, E
Ele, para com os crentes, e

Miscricordiador.

44. A sauda^ao a estes, um dia,

quando O depararem sera:
iu

Salam!"

Paz! E Ele ja Ihes preparou

generoso premio.

45,0 Profeta! For certo,

enviamo-te por testemunha e

alvissareiro e admoestador,

46* E convocador de Allah, com
Sua permissao, e luzeiro luminoso,

47. E alvissara aos crentes que

terao dc Allah grandc favor,

48, E nao obede^as aos

rencgadorcs da Fc c aos hipocrilas,

e nao prestes atencao a sua

molestia c confia cm Allah, E

basta Allah, por Patrono,

(0 Ou seja. Muhammad e o ultimo dos Profetas
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49,6 vos que credes! Quando
esposardes as crentes, em seguida,

delas vos divorciardes, antes de as

tocardes, nao Ihes impendera prazo

de espera^?. Entao, mimoseai-as e

libertai-as, com bela liberdade>

50. 0 Profeta! Por certo, tornamos

licitas, para ti, tuas mulheres, as

quais concedcste seus premios; e

as escravas que possuis. entre as

que Allah te outorgou, em espolio;

e as filhas de teu tio paterno e as

filhas de tuas tias paternas, c as

filhas de teu tio materno e as filhas

de tuas tias matemas
,
que emigraram

contigo; e toda mulher crenle, caso

dadive o Profeta com si mesma, se

o Profeta dcseja csposa-la, sendo-

te^ isto privilegio, com exclusao

dos demais crentes - com efeito,
j

sabemos(3) o que lhes preceituamos

em relacao a suas mulheres e as

escravas que possuem - para que

nao haja constrangimento, sobre ti. E
Allah e Perdoador, Misericordiadon

51, Podes preterir a quern

quiseres, entre elas, e aconchegar a

ti a quern quiseres, E
3
se buscas

t

j^jJ i^iIoj j^jv? 0^^-!^ y?J5

f f^^-T^^ i

(0 Prazo de espera i a ^Iddah . que; eorrespondc ao pcriodo de espcra
7
que a mulher

divorciada deve observar, para poder easar-se novamentc Vide II 231 nl.

(2) O casamento do Profeta com uma mulher que o dadiva com cla. sem receber al

mahr. e privilegio do Profeta, sendo vedado aos oulros crentes

0) lsto significa que Deus sabe o que eonvem aos crentes, no casamento, ou seja, que

podem os crentes easar-se ate com quatro mulheres, concomitantemenie 0
casamento deve scr presenciado por testemunhas, sendo obrigat6rio o pagamenta

de al mahr



33. SOratu AI-'Ahzab Parte 22 690

uma, entre as que afastaste, nao

havcra culpa sobrc ti, Isso e mais

adequado, para que se lhes

refresquem os olhos dc alegria e

nao se entriste^am elas
?

e se

agradem todas do que Ihes

concedes, E Allah sabe o que ha

em vossos coracoes, E Allah e

Onisciente, Clemente.

52. Depois disso, nao te serao

licitas as outras mulheres nem te

sera Hcito troca-las por outras

csposas ainda que te admire sua

beleza, exceto no que tangc as

escravas que possuis, E Allah,

sobrc todas as cousas, e Observante.

53.0 vos que crcdes! Nao

entreis nas casas do profeta — a

mcnos que vo-lo scja permitido -

para uma refeicao, sem csperardes

por seu tempo (1) dc preparo; mas,

se sois convocados, entrai; entao,

quando vos houverdes alimentado,

espalhai-vos
(2
\ e nao vos recreando

em conversa^oes. Por certo, isso

molestava o Profeta, c, elc se peja

de ter de fazer-vos sair. E Allah

nao Se peja da verdade. E, se lhes
(3)

perguntais por algo, perguntai-lhes,

---- * _^

1 ^

1^ T
*. 1

1 T*

U) Este versicuto foi revelado a um grupo de oporlunistas, que aderUravam as casas

do Profeta, para., nelas, fazerem suas referees. Ocorria que chegavam tao cedo.

que tinham de esperar, horas a fio, pelo preparo delas. O versiculo se insurge

contra esta espera. constrangedora para os moradores das casas.

-vos: deixai as casas do Profeta, apos o termino das refeicoes.

(3) Lhes; as mulheres do Profeta.
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por tras de urn veu. Isso e mais puro

para vossos coracoes e os coracoes

delas. E nao e admissivel que

molcstcis o Mensageiro de Allah

ncm esposcis jamais suas mulheres,

depois dele. Por cerlo, isso, pcrantc

Allah, e formidavel pccado.

54. Se mostrais uma cousa, ou a

escondeis, por certo, Allah, de

todas as cousas, e Oniscicntc.

55. Nao ha culpa sobre elas, em
estarcm scm veu diante de scus

pais ou dc scus filhos ou de seus

irmaos ou dos filhos de seus

irmaos ou dos filhos de suas irmas
f 1

1

ou de suas mulheres ou dos

escravos que possuem. E tcmei a

Allah, Por ccrto, Allah, de todas as

cousas, e Testemunha.

56. Por ccrto, Allah c Seus anjos

oram^ pelo Profeta. 6 vos que

credes! Orai por ele e saudai-o,

permanentemente

;

57. Por certo, aos que molestam(3)

a Allah e a Seu Mensageiro, Allah

amalidicoa-os, na vida tcrrcna e na

Derradcira Vida, e preparou-lhes

aviltante castigo,

-
--

U)Cf. XXIV 31 PS69n1.
(2) A oracao de Allah: ctmfcre misericordia,

A oracao dos anjos: pede bencao divina.

(3) Alusao a recriminavel atitude dos descrentes, que afirmavam nao so que a m&o dt:

Dcus "csta atada" (vide V 64); que Dtus. ccrtamente, e um dos tres da Tnndade

(ef. V 73); que Deus tomou para Si um tllho (cf. 11 116), mas que Seu

Mensageiro e magico, poet a, louco e adivinho.
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58* E os que molestam os crentes

e as crentcs, scm que nada de mal

estes hajam comctido, com efeito,

sobrecarregar-se-ao com infamia e

evidente pecado.
r

59. 0 Profela! Dize a tuas

mulheres e a tuas filhas e as

mulheres dos crentes que se

cncubram em suas roupagens, Isso

e mais adequado, para que sej am
reconhecidas e nao sejam

molestadas. E Allah e Perdoador,

Miscricordiador,

60. Em verdade, se os hipocritas

e aqueles, em cujos cora^des ha

enfermidade, e os propagadores

de boatos em Al-Madinah nao se

ahstem de seus maus ditos, a^ular-

te-emos contra eles; em seguida,

nao te avizinharao, nela, senao por

pouco tempo,

61. Amaldi^oados. Onde quer

que se acharem serao apanhados e

mortos inexoravelmente.

62. Assim, foi o procedimento de

Allah com os que passaram, antes,

E nao eneontraras, no procedimento

de Allah, mudan^a alguma.

63. Os homcns pcrguntam-te

pela Hora + Dize: "'Sua ciencia esta,

_.. ?
--

(1) Alusao a urn grupo de hipocritas, que divulgou pessimal noticias aeerea das

expedicoes militares do Profeta, alegando que fbram derroladas, e mortos seus

integrantes, objetivando, com isso, de salemar os crentes.
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apenas, junto de Allah." E o que te

faz inteirar-te dc que a Hora,

talvez, esteja proxima?

64. Por ccrto, Allah amaldicoou

os renegadores da Fe\ e preparou-

lhes um Fogo ardente,

65. Nele, serao etemos, para todo

o sempre. Eles nao encontrarao

nem protelor ncm socorredor.

66. Um dia, quando lhes forcm

reviradas as faces no Fogo. dirao:

"Quern dera houvessemos obedecido

a Allah e houvessemos obedecido

ao Mcnsageiro!
1 '

67. R dirao: "Senhor nosso! Por

certo, obedecemos a nossos senhores

e a nossos magnates: entao, eles

descaminharam-nos do caminho

reto.

68. "Senhor nosso! Concede-lhes

o redobro
(l

* do castigo, e amaldicoa-

os, com grande maldicao."

69*6 vos que credes! Nao scjais

como os que molcstaram(2)
a

Moises; entao, Allah absolveu-o

do que disseram. E ele era

honoravel, perante Allah.

70. 0 vos que credes! Temei a

Allah, e dizei, sempre, dito

adequado.

f "ItI \ A - . ,j - a\

( 0 Ou seja, um dobro por se extraviarem, e um dobro por haverem cxtraviado os demais.

(2) Alusao aos que tentaram. por difama<;5e5, diminuir a valor do profeta Moises, ora

atribuindo-lhe anomalias fisicas, ora acoimando-o de rdacionar-sc com meretrizes.
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71. Ele vos emendara as obras e

vos perdoara os delilos. E quern

obedece a Allah e a Seu

Mensageiro, com efcito, triunfara,

com magnifico triunfa

72. Por certo, N6s expusemos a

responsabilidade
(n

aos ceus e a

terra e as montanhas; entao,

recusaram cncarrcgar-sc dcla, c,

dela, se atemorizaram, enquanto o

ser humano encarregou-se dela,

Por certo, ele e muito injusto e

muito ignorante.

73. Assim foi. para que Allah

castigasse os hipocritas e as

hipocritas e os idolatras e as

idolatras, e Se voltasse para os

crenles e as crentes. E Allah e

Perdoador, Misericordiador.

( ' ) Traduztmos por Mandamentos o substantive) al-amflnah, que signlfica quatqucr

cousa coniiada a algucm.
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SURATU SABA 1 (1)

A SURA DE SABA1

De Makkah - 54 versiculos,

Em nome de Allah O
Misericordioso, O Misericordiador,

1. Louvor a Allah, de Quern e o

que ha nos ceus e na terra. E dEle e

o louvor, na Derradeira Vida. E
Ele e o Sabio, O Conhecedor,

2. Ele sabe o que penetra na

terra e o que del a sai, e o que desce

do ceu e o que a ele ascende
(2)

. E Ele

c 0 Miscricordiador, 0 Perdoador.

3. E os que renegam a Fe dizem;

"A Hora nao nos chegara" Dize:

fa ! A <Tf > ^xx 'i'f** .

Como se viu, anteriormente, na sura XXVII, verskulo 22. nota 5, Saba era urn

reino ao sul do Yemen, na Peninsula Arabica. K a prcsente sura, assim, se

denomina nao so pela mencao da palavra Saba, no versiculo 3 5, mas per narrar o

que sucedeu aos habitantes deste reino. Aqui, os mcsmos tern as das suras

reveladas em Makkah sao Irazidos de volta: a unicidade dc Deus, a crenca na

Revelacao divina e na Ressurreicao. A sura inicia-se pela dcclaracSo dc que Dcus

e O Onico Que e louvado. A seguir, narra o que diziam os deserentes aeerca da

Hora e da RessurreicHo e acerca do Profeta, quando o difamavam. inquinando-o de

touco e mentiroso. Mais adiante, lembra aos homens os sinais do poder de Deus.

admoe stando -os do cast i go, que so Irem, sempre, os destemidos da Verdade e

ressaltando-lhes Sua graca para uom os servos sinceros, como Davi e Salomao A
sura segue com a narracao dos eventos ocorridos com os habitantes de Saba, pais

prospero c fell/., mas que. por nao serem agradecidos a Deus por isso, Hiram

castigados como o sic todos as soberbos e pusilanimes; eondena os que se

jactanciam em tcr ftlhos c riquczas, e ordena ao Profeta que deixc claro aos

incredulos que sua missao e, apenas, ennvocar os homens a Fe, sem coagi-los, e

faze-tos atentar para sua Mensagem, Portan to, devem entender que o Profeta

transmite a Revelacao divina em beneficio de todos. Finalmente, menciona a

reaiidade da Hora e sua inexorahilidade. da qua! ninguem se evade e na qual

devem crer, antes que seja tarde demais,

(2) O que penetra: a cbuva, os mortos; o que ssl\: as plantas, as aguas, os mincrios; rj

que desce: a cbuva, os raios, os anjos, as bene, aos; o que ascend e: os an[os, as

precis, as boas obras.



34. Suratu Saba' Parte 22 696

'Sim! Por meu Senhor! Com
certeza chegar-vos-a. PelO Sabedor

de InvisivcL Nao escapa dEle peso

algum dc atomo. nos ceus nem na

terra. E nada ha menor que isto

nem maior, que nao esteja no

evidcntc Livro.'
"

4* Para recompensar os que

creem e fazem as boas obras. Esses

terao perdao e generoso sustento.

5, E os que se esforcam em
negar Nossos sinais, intentando

escapar de Nosso castigo, esses

terao castigo de doloroso tormento,

6, E aqueles
(l)

, aos quais fora

concedida a eiencia, vcem que o

que foi descido para ti de teu Senhor

e a Verdade, e que cle guia a senda

dO Todo-Poderoso, dO Louvavel.

7, E os que renegam a Fe dizem:

"Indicar-vos-emos um homem, que

vos informe de que, quando vos

desintegrardes, com toda desinte-

graeao, sereis
:

por certo, trans-

mudados em novas criaturas?

8, "Forja ele mentiras acerca dc

Allah, ou ha nele loueura?" Nao*

Mas os que nao creem na

Derradeira Vida cstao no castigo e

no profundo descaminho.

9, E nao vjram eles o que esta

-- if
f *

0) Referenda aos judeus que abra^aram o Islzio como Kacb Al Ahbar e Ibn Sal am.
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adiantc dcles
(n

e o que esta detras

deles, seja do ceu ou da terra? Se

quisessemos, fariamos a terra engoli-

los, ou fariamos cair sobre eles

pedapos do ceu. Por certo, ha nisso

um sinal para todo servo contrito.

10, E
?
com efeito, concedemos a

Davi favor vindo de Nos, e

dissemos: "6 montanhas! Repeti.

com ele
(2)

;
o louvor a Allah, junto

dos passaros." F tornamos ductil o

ferro, para ele,

1LE dissemos: "Faze cotas de

malha(3)
e entrelaca bem as malhas,

e fazei
(4)

o bem. Por certo, do que

fazeis, sou Onividente."

12, E submetemos a Salomao o

vento, cujo percurso matinal era de

um mes, e cujo percurso vespertino

era de um mes
<5f

. E fizemo-lhe

fluir a fonte de cobre fundido, E

houve, dentre os jinns, qucm
trabalhasse as sua ordens, com a

permissao de seu Senhor. E a quern,

dentre eles, se desviasse de Nossa

ordem, fazlamo-lo experimentar o

easugo do Fogo ardente.

(') O homem e rodeado pelas criac6es terrenas e celestials de Deus

(2) Com ele: com Davi. Os ecos e os cantos dos passaros devem repel ir os louvorcs a

Deus
(3) Armaduras dc malhas dc ferro, para proteger os guerreiros.

(4) O imperative plural se relaciona a Davi c a sua lam Hi a.

(5) A distancia percorrida pelo vento, apenas durante a manha ou durante a tarde,

equivalia a distancia que se pereorna a pe ou em transports durante um mes
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13. Faziam-lhe o que queria;

santuarios c cstatuas e alguidares

grandes como os tanques, e

caldeiroes
(l)

assentes. E dissemos:

"Laborai, 6 familia de Davi, em
agradecimcnto." Enquanto poucos,

dentre Meus servos, sao os

agradecidos.

14. E
?
quando lhe

(2)
decretamos

a morte, nada lhes
t3} indicou sua

morte senao a termite que lhe
j

devorou o baculo
(4)

. Entao, quando
i

ele caiu
5
tomou-se evidente paraos

jinns que, se soubessem do Invisivel,

nao haveriam permanccido no

aviltante castigo.

15. Com efeito, havia para

Saba , cm seu habitat, um Sinai:

dois jardins, a direita e a esquerda.

FoMhes dito; "Comei do sustento

de vosso Senhor e agradecei-Lhe

Tendes uma plaga benigna e um
Senhor Perdoador."

16. Entao, eles deram de ombros

a isso; c enviamos contra eles a

(jJjjLJ L* C^ajJl D^*ili

fas.

3 1

3 -^-^^uj

0) Ksscs caldeirocs cram cscavados em mon tanhas de pedra, cujo aces so era fcito par

escad as,

(2) Lhe; a balomao.

(3) Lhes: aos jinns.

(4) Salomao morreu de pe, apoiado sob re o baculo. h os jinns, nao perecbendo a

mortc dc quern os submetia, continuaram no arduo trabatho, durante um ano ainda,

ate que, ao corroerem as termites o apoio de Salomao, e este cair por terra, eles

perccberam que Salomao estava morto e que ja podiam haver cessado o trabalho

ha muito, se conhecessem, logicamente. os segredos de todas as cousas.

(5) ()u seja, para os habitante.s de Saba.
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torrente da barragem de Al-
c

Arim(1)

,

e trocamo-lhes os dois jardins por

outros dois jardins, de frutas

amargas c tamariccs

pouca de a^oifaifa
(3)

.

c co usa

17. Com isso recompensamo-

los, por sua ingratidao. E nao

recompensamos. assim, senao ao

ingrato?

18. F tinhamos feito, entre eles

e as cidades que tinhamos

aben^oado (4)
, cidades aparentes^

5)

5

e tinhamos determinado. nelas. a

caminhada(6)
, na justa medida, E

dissemos: "Caminhai, em seguran^a,

durante dias c noites."

19. Hntao, disseram: "Senhor

fry -^lA^'^'La'Cjij

(0 Ou dc Marab K o nomc dado as aguas rep resad as ou ao vale da Saba. Arruinada a

represa, as aguas inundaram toda a regime, cm castigo a desobedieneia dc seus

habitant Vide XXVII 22 n5,

(2) Genero plantas da familia das tamaricaceas, arbuslivas, arborescentes as vezes,

de folhas inteiras, pequenas e estreitas, desprovidas de eslipula de flores com cinco

cstamcs e scmentcs pilosas, cuja especie articulata e rica em tan i no, substand a

solida adstringente. Cf Grande Encyclopedia Delta Larausse
y
1970.

(3) Acoifaifa, o mesmo que jujubcira, planta da familia das raminaceas (Zizyphus

jujuba). Arvore espmhosa, cujo frulo e vermelho e eomesiivel, de polpa aeucarada,

com a forma de uma azeitona. Cf. Grande Enciclopedia Delia Larousse, 1970.

W Ou seja, as cidades sin as, abundanles em vegetalao e agua, aonde os habitants de

Saba iam comerciar.

(5) Essas cidades eram tao proximas umas das outras que todo viajante podia ve-las

ao longe.

(6) A distancia entre estas cidades era de tal forma precisa e simctrica que, se a uma

del as o viajante chegava, na bora da sesta, c la pcrmanecia para descansar, a outra,

seguinte, chegava na hora de dormm a noite, onde, lambem, permanecia, ate o

outro dia. Assim sendo, o viajante poderia deslocar-se, confortavelmente, porque

sempre encontraria aco Ibid a, alimento e agua em tempo certo, durante sua

viagem.
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nosso! Torna grande a distancia^
'

entre nossas viagcns," E forarn

injustos com si mesmos; cntao,

fizemo-los tcma de conversa, e

dcsintcgramo-los, com toda

desintegracao. Por certo, ha nisso

sinais para todo perseverante,

agradecido.

20. E
T
com cfcito, IblTs corn-

provou sua conjectura acerea deles;

entao, seguiram-no, exceto um
grupo de crentes,

21. E ele nao tinha poder algum

sobre eles; mas assim foi
:
para que

soubessemos distinguir quern cria

na Derradeira Vida de quern estava

em duvida, a respeito dela. E teu

Senhor, sobre todas as eousas, e

Custodio'.

22. Dizc: "Invocai os que

pretendeis serem deuses, alem de

Allah. Hies nao possuem o peso de

um atomo, nem nos ceus nem na

terra. E, nestcs, elcs nao lem

participa^ao alguma. E Ele nao

tcm, entre eles, coadjutor algum."

23. E a intcrcessao, junto dElc

nao beneficiara senao aquele a

quern Ele a permitir. Neste caso,

ficarao a espera, ate que, quando

se Ihes remover o terror dos

5^ b*-^^-^^^Vj

(0 Os habitants dc Saba, ingratos e cansados de tamanho hem-estar nas viagens,

rogaram a Deus que interpusesse imenso descrto entre eles e a Siria.
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coracoes, dirao* entre cles:
4tO que

disse vosso Senhor?" Dirao: "A
verdadc

(])
! E Ele e O Alti ssimo, O

Grande."

24. Dizc:
uQuem vos da sustento

dos ceus c da terra?" Dize: "Allah!

E, por certo, nos ou vos estamos na

orientacao ou em evidente

descaminho,"

25. Dize: "Nao sercis interroga-

dos acerca dos crimes que come-

temos, nem seremos intenogados
acerca do que fazcis."

26. Dize: "Nosso Senhor juntar-

nos-a; cm seguida, sentenciara,

entre nos, com a verdade, E Ele e

0 Sentenciador, O Onisciente."

27. Dize: 'Tazei-mc ver os que

ajuntais a Ele, como parcciros, Em
absoluto, nao o conseguireis Alias,

Ele e Allah, 0 Todo-Poderoso, O
Sabio."

28* E nao te enviamos

Muhammad, senao a toda a

humanidade, por alvissarciro c

admoestador, mas a maioria dos

homcns t2) nao sabe>

29. E dizem: "Quando sera o

cumprimento desta promessa, se

sois vcridicos?"

30. Dize: "Havera, para vos, o

'L-

(0 A verdade: a anuencia divina da intercessao

(2) Homens: os idolatras de Makkah.
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encontro de urn dia
;
em rela^ao ao

qual nao podereis retardar-vos, uma
horasequen nem adiantar-vos

"

31. E os que renegam a Fe dizem:

"Jamais creremos ncstc Alcorao

ncm no que houve antes dele " E
se visses quando os injustos forem

postos diantc de seu Senhor, uns

refutando o dito dos outros! Os que

foram subjugados dirao aos que se

ensoberbeceram : "Se nao fosseis

vos
?
seriamos crentes."

32.0s que se ensoberbeceram

dirao aos que foram subjugados:
4

'Sera que fomos nos que vos

afastamos da boa orientacao, apos

haver-vos chegado? Nao, Mas vos

proprios ereis criminosos/'

33. Eos que foram subjugados

dirao aos que se ensoberbeceram:
lL

Nao. Mas, vossos estratagemas,

noite e dia, desgra^aram-nos,

quando nos ordenaveis renegas-

semos a Allah e Lhe fizessemos

semelhantes." E eles guardarao

segredo
<n do arrependimento,

quando virem o castigo. E Nos

poremos as gargalheiras nos

pesco^os dos que renegaram a Fe.

Nao serao eles recompensados

senao pelo que faziam?

34. E nao enviamos a uma cidade

admoestador algum
5
sem que seus

0 4^li

>T'i
r
'-^ T>^ ^p-* j>V

(l)Cf. X 54 n2.
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opulentos habitantes dissessem:
' For eerto, somos renegadores do

com que sois enviados"

35. E eles disseram: "Somos

mais privilegiados cm riquezas c

filhos, e nao scrcmos castigados
(1V

h

36. Dize:
hV

Por certo, meu Senhor

prodigaliza o sustento a quern

quer, e restringe-o; mas a maioria

dos homens nao sabe."

37. E nao sao vossas riquezas

nem vossos filhos que vos

aproximarao, bem perto de Nos;

mas quern ere e faz o bem, esses

terao o dobro da recompensa, pelo

que fizeram e estarao, em
seguranca, nas camaras etereas,

38. E os que se esforcam em
negar Nossos sinais, intentando

escapar de N6s
5
esses serao trazidos

ao castigo.

39. Dize;
<4

Por certo. meu Senhor

prodigaliza o sustento a quern quer,

de Seus servos, e restringe-lho. E o

que quer que despendais, Ele vo-lo

restituira. E Ele e O melhor dos

sustentadores."

40. E um dia, Ele os reunira a

todos; em seguida, dira aos anjos:
u
Sao cstes que vos adoravam?"

U) Os opulenios increus supunham que sua conditio privilegiada na vida lerrena era

um dom divino, e que, seguramente. estariam isentos das punifoes da Vida eterna
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4LEks(])
dirao: "Glorificado

sejas! Tu es nosso Protetor, em vez

deles. Ao contrario, elcs adoravam

os j inns, A maioria deles era crente

ncles."

42. Entao, nesse dia> nenhum de

vos possuira, para o outro, beneficio

nem prejuizo; e diremos aos que
|

foram injustos:
:t

Experimentai o

castigo do Fogo, que desmentieis."

43. E, quando Nossos evidentes

versiculos se recitam, para eles,

dizem; "Este nao e senao um
homem que quer afastar-vos do

que vossos pais adoravam." E
dizem: "Este

(25 nao c senao mentira

forjada." E dizem os que renegam

a Fe, acerca da verdade, quando

ela lhes chega: "Isto nao e senao

evidente magiaP"

44. E N6s nao lhes concederamos

livros que estudassem, E nao lhes

enviaramos, antes de ti, admoestador

algum,

45. E os que foram antes deles

desmentiram a Mensagem - e nao

chegam eles
(3)

, em poder e riqueza,

ao decimo do que concederamos

aqueles - e desmentiram a Meus
Mensageiros. Entao. como foi

Minha reprova^ao?

4y Oyty^l

5? cfctr*?

'

(ft _j^>C^

U) Eles: os anjos.

(2) Este: 0 Alcorao

(3) Eles: os idolatras de Makkah.
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46. Dize; "Apenas, exorto-vos a

uma linica questao: a vos

manterdes, diante de Allah, de do is

em dois ou de um em um (l)

, em
seguida a refletirdes. Nao ha loucura

em vos so companhciro, Ele nao

vos e senao um admoestador, que

esta adiante de veemente castigo."

47. Dize: "O que vos pego, em
premio, o sera para vos. Meu
premio nao impende senao a Allah,

li Hie, sobre lodas as cousas, e

Testemunha,"

48* Dize: "Por certo, meu Senhor

e Quem lan9a a Verdade. Ele, das

cousas invisiveis, e Profundo

Sabedor
"

49. Dize: "A Verdade(2)
chegou,

e a falsidade nada inicia nem

repete
(3) "

50. Dize: "Sc eu me descaminho,

descaminhar-me-ei, apenas, em
prejuizo de mim mesmo^. E> se me
guio, sera pelo que meu Senhor me

( ' ) Muhammad exorta os idolatras de Makkah a sinceridade, quando do estudo da

Mensagem que Ihes oferece, e que o fagam aos pares, para poderem discutir com

ubjetividade. um lembrando ao uutro, dcterminada qucstao: ou individualmentc,

uma vc/ que is so enseja a reflcxao profunda sob re eada assume. Alias, a multid&o

so tumultua a reflcxfto.

(2) A Verdade: o Alcorao

0) A expressao "nada inicia nem rcpetc" significa que a falsidade e inopcrante,

perceive]. Esta expressao pro vem de o ser, em sua exisl£ncia, poder imeiar um ato,

e nao poder faze-lo, depois de morto

W Assim retrucou Muhammad aos idolatras, que Ihe falaram haver-se ele extra viado,

por haver abandonado a rcligiao de scus antepassados
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revelou. For ccrto, Ele e Oniouvinte,

e esta Proximo
"

51. E se visses quando se ater-

rorizarem^
1

'! Para eles nao havera

escapatoria, e serao apanhados em
lugar

<2)
proximo.

52. E dirao: "Cremos nele
(3) ."

Mas como poderao alcancar a Fe, de

lugar tao longinquo
(4)

?

53. E, com efeito, renegaram-no,

antes, e conjeturanV
5
^ o Invisivel, de

lugar tao longinquo.

54* E interpor-se-a uma barrelra

entre eles e o
( ) que apctecem, como

se fez, antes, a seus semelhantes .

For certo, estavam em duvida

tormentosa

:1 T

(0 Referenda ao estado em que se encontrarao os idolatras no Dia do Julzo.

(2) Scja qual for o lugar, este estara proximo de Deus

(3) JNele; no AlcorSo ou cm Muhammad,
(4) Pretender abracar a Fe, somente no Dia do Juizo, e como querer alcan far algo

inatingjvcl, porquc a Fe ja Ihes fora oferecida na vida terrena, e esta estara bem

disianle doles, no Dia do Tui/o

(5) A alusao ao que idolatras afirmavam acerca do Profcta, que era magieo, louco.

arriscando concludes acerca do Desconhecido, cuja apreensao esiava, alias, bem

distante de seus parcos conhecimemos.
(6) 0 que eles apetecem, agora, e a Fe.

(7) Alusao aos idolatras, das geracoes anteriores, cujas aptidoes, acerca da Fe\ se

asseme 1ham as dos idolatras de Makkah.
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SLRATU FATIR0

}

A SURA DO CR1ADOR

De Makkah - 45 versfculos.

Em nome de Allah, O
Misericordioso, 0 Misericordiador.

I.Louvor a Allah, 0 Criador

dos ceus e da terra, Que faz dos

anjos Mensageiros, dotados de

asas: duas, ou tres, ou quatro. Rle

acresce
(2)

, na criapao, o que quer.

Por certo, Allah, sobrc todas as

cousas, e Onipotente,

2.0 que Allah franqueia aos

homens, em misericordia, ninguem

0

^ , y - T ^
I 1 1 f "'. \ 1

I '
) Fatir, parttcipio presente do verbo fatara, iniciar a cnaciio, scm modelo anterior;

fundar Assim se denomina a sura, pela mencao dc fatir, no primeiro versiculo,

embora apresente, outrossim, a denominacao dc Os Anjos, por mencionar csta

patavra, tambem. no primeiro versiculo Aqui, sao tratado.s os triesmos assuntos

a p resen tados nas suras revel adas em Makkah: a unieidadc dc Dcus, a Mcnsagem
divjna e a realidade da Ressurreicao 0 carater saliente desta sura c tornar clam

que toda a criac&o e cxclusividade de Deus, Quern tudo criou, scm neeessitar de

co- participant.es A sura mida-se pela louvacao a Dcus, o Fundad or dos ceus e da

terra. Que fez, dos anjos alados, mensageiros para Seus servos; assevera, a seguir

que nada pode impedir a ehegada da benevolencia de Deus a Seus servos, como

tambem nada pode beneficiar-se de Sua misericordia, sem Sua anuencia. K que ns

homens devem atentar para que os nao seduza a vida tcrrena e scu gozo. e nao os

iluda Sail scu vnimigo declarado. A sura eonsidera, ainda, a inexorabilidade do

Dia da Ressurrcican, quando todos prcstarao contas de seus atos. e reafirma que e

Dcus Quern envia nuvens as terras aridas, para as vivifkarem. e e Quern ressuseita

os mortos. K acrescenta mais provas do intinito podcr divino: .a cnac^o pulverca

do Homem, c, depois, sua origem seminal; a divCTSiflcacau em homens c

mulheres; a criacao do dia e da noite, do sol e da lua; o podcr imprcsso tia agua

para, junto com a terra, criar frutos diversissimos; as mo n tanhas dc todos os tipos c

dimensoes; as miriades de seres existentes no tnundo; a sustcntacao do ceu e da

terra pelo sabio podcr divino. Finalmente, a sura prceoniza que, se Deus houver de

cast i gar, por scus pec ados, os homens, deles o mundo se esvaziara EntsSo,

procrastina o pedido de eontas para o Dia do Juizo.

(2) Trata-se, aqui, dos atributos flsicos, mentals ou morais, com que Deus agracia

algumas criaturas: a voz melodiosa, a eloquencia. a coragem, a cabeleira sedosa, a

estatura perteita, etc..
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pode rete-lo, E o que Ele retem,

ningucm, depois dEle, pode envia-lo.

E Ele e O Todo-Poderoso. O Sabio,

3. 6 humanos! Lembrai-vos da

gra$a dc Allah para convosco, Ha
criador outro que Allah, que vos de

sustcnto do ceu e da terra? Nao

ex isle deus senao Ele. Entao, como
dEle vos distanciais?

4. E
?

se eles te desmentem,

Muhammad, com efeito. foram

desmcntidos outros Mensageiros,

antes de ti. E a Allah sao

retornadas as determinates.

5. 6 humanos! Por certo, a

promessa de Allah e verdadeira.

Entao, nao vos iluda a vida terrena

e nao vos iluda o ilusor^\ acerca

de Allah!

6* Por certo, Sata vos e inimigo;

entao, tomai-o por inimigo. Ele,

apenaSj convoca os dc seu partido,

para que sejam dos companheiros

do Fogo ardente,

7. Os que renegam a Fe tcrao

veemente castigo. E os que crecm

e fazem as boas obras terao perdao

e grande premio.

8. Sera que aquele, para quem e

aformoseada sua ma acao> e a ve

como boa, e como aquele a quem
Allah guia? E, por certo, Allah

^ < ,fl<^ .iff J^>. If

(Dl!usor: aquele que iluds, Sail, Cf. XXXI 33 nl
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dcscaminha a quem quer e guia a

quern quer, Entao, que tua alma

nao se consuma em aflicoes por

eles. Por certo, Allah, do que eles

engenham, e Onisciente.

9. E Allah e Quem envia o vento,

e este agita nuvens; em scguida,

conduzimo-las a uma plaga morta^
l>

e
3
com elas, vivificamos a terra,

depois de morta. Assim sera a

Ressurreicao.

10. Quem deseja o poder, saiba

que e de Allah todo o poder, A Ele

ascendem as palavras benignas; e a

boa acao, Ele a eleva. E os*
2

* que

armam maus estratagemas terao

veemente castigo, E o estratagema

desses falhara,

1L E Allah criou-vos de po; em
seguida, de gota seminal; depois,

fez-vos casais. E nenhuma varoa

concebe, nem da a luz senao com
Sua ciencia. E nao se prolonga a

vida de longevo algum nem se lhe

diminui a idade, sem que isso

esteja num Livro. Por certo, isso,

para Allah, e facil.

12. E os dois mares(3) nao se

igualam. Este e doce, sapido, suave

de beber, e aquele e salso, amargo.

^< \%

->-r, \\> >'\y-

it '^i-Vt iV" "r* 'Lr
Jp c&j £V r^e (v^

0) Morta: arida Cf VII 51 p247 nl.

(2) Os; os Quraich, inimigos do Profeta, que se reuniram. para deliberar sua prisao,

morte ou expulsao de Makkah. CP. VIII 30 nl,

(3) Vide XXV 53 n4
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E, de cada um comcis carne tenra

e extrai s adornos, que usais. E tu

ves o barco sulcando-os, para

buseardes^
1

- algo de Sou favor. E
para serdes agradecidos.

13, Ele insere a noite no dia e

insere o dia na noite. E submeteu o

sol e a lua: cada qual corre ate um
termo designado . Esse c Allah,

vosso Scnhor: dEle e a soberania.

E os que invocais, alem dEle, nao

possuem, sequer, uma pelicula de

caro9o de tamara^.

14* Se os convocais, nao ouvirao

vossa convoca^ao. E, sc a ouvissem,

nao vos atenderiam. E, no Dia da

Ressurrei^ao, renegarao vossa

idolatria. E ninguem te informa da

Verdade como Um Conhecedor.

15. 6 humanos! Vos sois pobres

diante de Allah, e Allah e O
Bastante a Si mesmo, O Louvavel.

16. Se Ele quisesse, far~vos-ia ir

e faria chegar novas criaturas.

17. E isso nao e, para Allah,

penoso.

18. E nenhuma alma pecadora

area com o pecado de outra. E, se

uma alma sobrecarregada convoca

•4. t^T- \V\ V"'

3^OAi.^-yj

0) Observer a alternancia do uso das pes so as gramaticais com os verbos vcr c

buscarv fato caracicnstico do cstilo arabc.

(2) Ou seja, ate o Dia do Juizo.

(3) A perifrase traduz a palavra qitmlr. que significa a lenue membrana que reveste o

caroto da tamara, e h figurativamente, algo insignificantc
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outra, para aliviar-lhe a carga,

nada desta sera carregado, ainda

que o convocado seja pare rite. Tu,

apenas, admoestas os que rccciam

a seu Senhor, ainda que Invisivel, e

que cumprem a oracao. E quern se

dignifica, se dignifiea, apenas, em
beneficio de si mesmo. E a Allah

sera o destine

19- E o cego e o videntc nao se

igualam.

20. Nem as trevas e a luz.

21. Nem a sombra e o calor.

22* E nao sc igualam os vivos e

os mortos, Por certo, Allah faz

ouvir a Verdade a quem Ele quer,

E tu nao podes fazer ouvir os que

eslao nos sepulcros.

23, Tu nao es senao admoestador

24. Por certo, Nos tc enviamos,

com a Verdade, por alvissareiro e

admoestador, E nunca houve

na^ao. sem que nela passasse um
admoestador

25, E, se eles te desmentcm, com
efeito, os que foram antes deles

desmentiram aos Mensageiros,

Chegaram-lhes Seus Mensageiros

com as evidencias, e com os

Salmos, e com o Livro
(1)

I,ummoso.

26. Em seguida, apanhei os que

0Ji^Oi

0) Ou scja, o Livro que engloba todos os livros divinos. Cf. Ill 184 n2



35. SQratu Fatir Parte 22 712 T T s>i

rencgaram a he. Entao, como foi

Minha reprovacao?

27. Nao vistc que Allah faz

descer, do ceu, agua e r com ela,

fazemos sair frutos, de cores

variadas, e> que, entre as montanhas,

ha-as de estratos brancos e

vermelhos, de cores variadas, e as

que sao nigerrimas como corvos?

28. E que, dentre os homens e

os seres animais e os rebanhos, ha-

os, tambem, de cores variadas?

Apenas, os sabios receiam a Allah,

dentre Scus servos, Por ccrto, Allah

e Todo-Poderoso, Perdoador.

29. Por certo, os que recitam o

Livro de Allah c cumprem a oracao

e despendem, secreta ou manifesta-

mente, do que lhes damos por

sustento, esperam por comercio
1

que nao perecera,

30* Para que Ele os recompense

com seus premios, e lhes acrescente

algo de Seu favor. Por certo, Ele e

Perdoador, Agradecido,

31, E o que te revelamos, do

Livro, e a Verdade, que confirma o

que havia antes dele, Por certo,

Allah, de Seus servos, e Conhecedor,

Onividente.

^i^uji -SyjCtj^y^ ^c^za

0

( ' ) Comercio, aqui. e a troca entre Deus e o homem. Aqude otbrccendo gragas, e este

p rati cando o bem, Desta form a, todo crunte vcrdadciro iilmejara csta Iroca. que e

imperedvel.
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32. Em seguida, fizemos herdar

o Livro aos que escolhemos de

Nossos servos , E, dentre eles, ha

o que e injusto com si mesmo. E
dentre eles, ha o que e moderado,

E, dentre eles, ha o que e precursor

das boas cousas, com a permissao

de Allah. Esse e o grande favor,

33* Os Jardins do Eden; neles,

entrarao; neles, serao enfeitados com
braceletes de ouro e com perolas; e,

neles, suas vestimentas serao de seda.

34* E dirao: "Louvor a Allah,

Quern fez ir-se, para longe de nos,

a tristeza! Por certo, nosso Senhor

e Perdoador, Agradecido.

35. "Ele e Quern, por Seu favor,

nos fez habitar a Morada da

Pcrmanencia<2)
, Ncnhuma fadiga

nos toca, ncla, ncm nos toca, ncla,

cxaustao
"

36. E os que renegam a Fe terao

o Fogo da Geena; nao se Ihes pora

Termo a vida para que eles morram;

e nada se lhes aliviara do castigo,

Assim, recompensamos todo ingrato,

37. E, nele
(3)

,
gritarao: "Senhor

nosso! Faze-nos sair daquL nos

faremos bem outro que o que

faziamos/' Ele dira: "E nao vos

deixamos viver um tempo, em que

Up

U) Isto e, aqudes que seguem ardigiiio de Muhammad
(2) Morada da Permanencia Eterna. ou Paraiso

(3) Nele: no Fogo da Gccna.
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pudesse meditar quern quiscsse

mcditar? E o admoestador chegou-

vos, Entao, experimental o castigo.

E nao ha para os injustos socorredor

algunv*

38. Por certo, Allah e Sabedor

do Invisivel dos ecus e da terra,

Por certo, do intimo dos peitos, Ele

e Oniscientc.

39. Ele e Quern faz de vos

sucessores na terra. Entao, quem
renega a Fe\ sua renegacao sera em
prejuizo de si mesmo. E a renegacao

dos renegadores da Fe nao lhes

acrescenta senao abominacao,

junto de seu Senhor. E a renegacao

dos renegadores da Fe nao lhes

acrescenta senao perdicao.

40. Dize: "Vistes vossos idolos,

que invocais alem de Allah? Fazei-me

ver o que criaram. na terra. Ou tern

eles participacao nos ecus? Ou lhes

concedemos um Livro* e se funda-

mentam em uma evidencia dele?"

Nao. Mas os injustos nao prometem,

uns aos outros, senao falacia.

41. Por certo, Allah sustem os

ceus e a terra, para que nao se

desloquem. E, se ambos se

deslocassem, ninguem, depois dEle,

os sustentaria, Por certo, Ele e

Clemente, Perdoador.

42. E eles^ juraram, por Allah, ^ii-^^ui?ip-iiij Liii'j

CD Ele
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com seus mais solenes juramentos,

que, se lhes chegasse um admoes-

tador, scriam mais bem guiados que

qualquer outra das comunidades(1)
.

Entao, quando um admocstador lhcs

chegou, isso nao lhes acrescentou

senao repulsa,

43, Soberba, na terra, e maus

estratagemas. E os maus cstrata-

gemas nao envoivem senao a seus

autores. Entao, nao esperam eles

senao os procedimentos punitivos

dos antepassados? E nao encontraras,

no procedimento de Allah, mudanca

alguma, E nao encontraras, no

procedimento de Allah, alteracao

alguma,

44, E nao cammharam eles na

terra, para olhar como foi o fim

dos que foram antes deles, e que

foram mais veementes que eles,

em forca. E nao e admissivel que

cousa alguma escape a Allah, nem
nos ceus nem na terra, Por certo,

Ele c Onisciente, Onipotente,

45, E, se Allah culpasse os

homens pelo que comcteram, nao

deixaria sobre sua
(2)

supcrficie ser

animal algum; mas Ele lhes concede

prazo, ate um termo designado. E,

quando seu termo chegar, por certo,

Allah, de Seus servos, e Onividente.

- t i

(1) Aiusao aos seguidores dos Livros sagrados: osjudeus e os cristaos.

(2) Sua: da terra.
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SURATU YA-SIN (1)

A SURA DE YA Si>

De Makkah - 83 versiculos.

£m name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

1. Ya-STrL

2p Pelo Alcorao pleno de sabe-

doria,

3. Por certo, Muhammad, tu es
fj\

*

dos Mensageiros
,

4. Em senda reta.

Ya, sin, nomes das letras arabes. j e j-, corresponden (es aproximadas, em portugues,

as letras y e s. Aeerca de seu significado, ver IN n3. E, assim, se denomina a sura,

pela meneao deslas em seu primeiru versiculo Aqui, os temas principals sao os

mesmos de to das as suras reveladas em Makkah: a unicidade de Deus, a Mcnsagem

divina e a Ressurreicao, a que a sura da grande enfase. Inicialmente, ela ratifiea o

papel de Muhammad, como Mensage iro de Deus, e observa que ele segue o

cam inho reto. para admoestar urn povo, cujos antepassados nao foram admocstados

Refere-se aos negadores da Fc, que nao cx.traem benefieios da Mcnsagem divina,

salientando que a admocstacSo somcntc podc bencficiar os que aceitam est a

Mcnsagem; ofercce claros exemplos aos idolalras de Makkah, para denolar o

conflito, surgido entre os pregadores de Decs e seus desmentidores, e patent car o

destino dos malfei tores e dos ben fei lores, expoe provas do poder incontestavel de

Deus. por meio da terra arida que se vivifka; da noite e do dia; do sol e da lua, que

ficam em orbitas independentes; do barco que flutua na agua; dos rebanhos a

servico dos homens; adverte, ainda, os homens do que ocorrera no dia da

Rcssurreicao. quando cada alma recebera a paga de seus atos: os bem-aventurados

recebcrao o Jardim da DeEicia e os mal-aventurados tcrao severo castigo. Quanto a

estcs ultimos, tcrao as hoc as seladas. pois suas maos e pern as testemunharao todos

os males por elcs pcrpctradns. A sura fala-nos, tarn bem. da transitoricdade de

tudo: do jovcm que se torn a anciSo, do forte que se lorna fraco, e insiste cm que o

Alcorao e a Mcnsagem baseada na logica, nSo na imagmavao hiperbolica de

poctas. Consequentemente , o Profcta nao e poet a, por isso deve ser respeitado como

o Mensageiro da Verdadc. Finalmente, a sura recorda que Deus criou o homem de

tenue gota seminal, e ei-lo que se mostra, totalmente adversario de seu Crtador, c,

ainda que O Criador dos ceus e da terra encerra o poder de rcssuscitar os mortos, uma

vcz que Sua Palavra fa* suse i tar vida: quando Ele di* a algo que seja, este algo c

(2) Isto, para refutar a contestacao dos idolatras de Makkah. quanto a veracidade da

Mensagem divina de Muhammad.
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5. Hie
1"ea revelacao descida dO

Todo-Poderoso, dO Misericordiador,

6* Para admoestares urn povo,

cujos pais nao foram admoestados;

entao, estao desatentos.

7* Com efeito, o Dito
(2)

cumpriu-

se contra a maioria deles: entao,

nao creem,

8* Por certo. pusemo-lhes, nos

pcscoQos, gargalheiras, c estas Ihes

chegam aos queixos; entao, tern as

cabe^as for^adas para cima(3)
,

9. E fizemos uma barreira

adiante deles c uma barreira dctras

deles^
4)

; e nevoamo-lhes as vistas:

entao, nada enxergam,

10. E lhes e igual que os

admoestes ou nao os admoestes:

eles nao crerao.

11. Tu, apenas, admoestas a

quern segue a Mensagem e receia

aO Misericordioso, ainda que

InvisiveL Entao, alvissara-lhe

perdao e generoso premio.

12. Por certo, somos Nos Que

1)j^yy^y^*

'A

3^y&itffiy&sfy

E!e: o Alcorao

(2) Refcrc-se a Palavra di: Dcus, aecrca da condenacao impusla por Ele aos idolatras.

por nao havcrem accitado a Mensagem
(3) O id61atra, que persistc na idolatria c nao que cnxergar a verdade, c como aquelc

cujo pescoco flcou sobrccarregado dc gargalhciras. a lal pomo que, com a cabeca

forbad a para o alio, nao pode ver o que esta a sua frenle.

(4) Os idolatras, por rceusarem a Mensagem divina. fiearam como os que sSo

encurralados, nao podendo ver o que esta a sua frente, nem atras de si.
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damos a vida aos mortos, e

eserevemos o que cles

anteciparam
(1)

, e seus vestigios. E

toda cousa, enumeramo-la em um
evidente Livro.

13. E propoe-lhes um exemplo:

os habitantes da cidade
(2}

,
quando

lhes chegaram os Mensageiros,

14. Quando lhes cnviamos do\s
[J)

Mensageiros, c cles os desmentiram,

entao, fortalecemo-los com um
terceiro, eles disseram: "Por cerlo,

fomos enviados a vos."

15. Os habitantes da cidade

disseram;
uV6s nao sois senao

I ' ) Ou scja, o que fizeram antes da morte: durante a vida.

(2) Ou seja, de Antioquia, cidade siria. aonde foram enviados os apostoios de Jesus

(}) Trata-se de dois apostoios, que foram pre gar o cristianismo aos habitantes pagaos

de Antioquia. Quando dai se aproximaram, encontraram um idoso pastor de

ovelhas, Habib An- Najjar, que, sabedor da missao deles, lhes pediu mostras de sua

vcracidade. Os apostoios nao so Ihe afirmaram ter o poder de cura do enfermo, do

leproso, do cego, mas tambem Ihe curaram o filho que, havia do is arms, se

encontrava doenie L o pastor encheu-se de fe e abracou a rehgiao crista. Desde

entao. a noticia dos feitos desses apostoios espalhou-se a tal ponto que chegou ao

conhecimento do rei. Este, obviamente, contrariou-se com os fatos, ja que isso

punha em perigo nao so a idolatria vigente em seu reino, mas o proprio poder que

cxercia sobrc seus suditos pagaos. Assim, ordenou que aprisionassem os

apostoios Seguidame rite, Jesus enviou um terceiro apostolo, Simao Pedro, para

continuar a missao dos antertorcs. Chegou, disfareado, a Antioquia c, logo, travou

amuade com a eortc real, scm que dcsconfiasscm dc sua verdadeira identidade, e,

tambem, com o proprio rci, a quern, depois, pergunluu pelos dois prisionciros

Sabc-se que o rci mandou traze-Ios a presence dc Simao, c, cicntc da sua

verdadeira miss£o, cxigiu-lhes uma prova: ordenou que lhes trouxesscm um
mcnino cego, para o curarem. H elcs o curaram, para surprcsa e admiracao dp rei,

que entendeu scr isso algo impossivel a seus idolos. N&o obstante, ainda se

mantinha incrcdulo, exigindo que rcssuscitassem um jovem, mono ha scte dias. H

eles o ressuseilaram A partir de entao, o rci convcnceu-sc da missao divina dos

apostoios e abracou- lhes a religiao, no que foi seguido por muitos outros Quanto

aos que resisiiram, foram eastigados c mortos pclo Grito de Gabriel.
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mortals como nos, e O Miseri-

cordioso nada fez descer; vos nada

fazeis senao mentir."

16* Os Mensageiros disseram: i

"Nosso Senhor sabe que, par certo,

fomos enviados a vos,

17. "E nao nos impende senao a

evidente transmissao da Men-
sagem."

18. Disseram: "Pressentimos mau
agouro, por vossa causa, Em
verdade. se nao vos abstendes disso,

apedrejar-vos-emos, e doloroso

castigo tocar-vos-a, de nossa parte,"

19* Eles disseram: "Vosso mau
agouro esta em vos, Se sois

admoestados, pressentis mau
agouro e descredes? Mas, sois um
povo entregue a excessos!"

20* E um homem (l)
chegou, do

extremo da cidade, correndo.

Disse: "O meu povo! Segui os

Mensageiros:

21. "Segui a quern nao vos pede

premio algum, e sao guiados.

22. "E por que razao nao

adoraria eu a Quern me criou e a-

Quern vos sereis retomados?

23. "Tomaria, em vez dElc,

outros deuses? Se 0 Misericordioso

J ,1

35 ^ j

E I ) AlusSo a Habib An-Najj ar, mcncionado na nota 3 da pagina prccdcntc.
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me desejasse um infortunio, sua
(]1

intercessao de nada me Valeria, e

elcs mc nao poderiam salvar.

24. 'Tor certo, nesse caso, estaria

em evidente descaminho,

25/Tor certo, creio em vosso

SenhoT, Entao, ouvi-mc,"

26. Foi-lhe
(2)

dito; "Entra no

Paraiso." Ele disse:
uQuem dera

meu povo soubcsse!

27. ^Do perdao de meu Senhor

para mini, e dc que me fez dos

honrados."

28. E nao fizemos descer sobre

seu povo(3)

,
depois dele, exercito

algum do ceu; e nao e admissivel

que o fizessemos descer,

29. Nao houve senao um so

Grito; entao, ci-los cxtintos.

30. Que aflicao para os servos^
4

*!

Nao lhes chegou Mensageiro algum,

sem que dele zombassem,

31. Nao viram
(5)

quantas geracoes

aniquilamos, antes deles? As quais

a eles jamais retornarao.

32. E, por certo, todos reunidos,

serao trazidos para junto de Nos.
U45

I ' ) Sua: dc outros deuces.

(
2

) Lhe: a Habib An-Nai jar, que foi apedrejado ate a morte.

(3) Ou seja, sobre o povo de Habib An -Najjar.

(4) Alusao aos que desmentem os mensageiros e, por isso, s^o castigados.

(5) 0 verskulo dirige-se aos idolatras de Makkah.
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33. E e um sinal, para eles, a

terra morta: vivificamo-la e dela

fazemos sair graos; entao, deles

comem.

34. E, nela, fazemos jardins dc

tamareiras e videiras e, dela, fazemos

emanar fontes,

35. Para que eles comam dc

seus frutos e do que suas proprias

maos fazem. Entao, nao agradecem?

36. Glorificado seja Quern criou

todos os casais do que a terra

brota, e deles
(1) mesmos e do que

nao sabem!

37. E e um sinal para eles a noitc,

da qua! esfolamos o dia: entao, ei-

los imersos nas trevas,

38. E o sol corre para uma
morada pertencente a ele: essa e a

delermina^ao dO Todo-Poderoso,

dO Onisciente.

39. E a lua, determinamo-lhc

fascs, ate tornar-se como o velho

racemo [2) da tamareira

40. Nao e concebivel ao sol

atingir a lua, nem a noite antecipar-

(
I ) Dos homens.

{2) Racemo traduz a palavra arabc c urjfln. um tipo de inflorescencia correspondents a

cacho, e constituido de um eixo indeflnido sobrc o qual se inserem flores

pediceladas. (Cf. Novo Diciondrio da Lingua Portuguese dc Aurelio Buarque de

Holanda Fcrrcira). Quando o racemo envelhece. torna-se amarc)ado, scco dclgado

e curvy, da mcsma forma que a lua. na facie minguanle. dm a cumparaf^o, no

versiculo. da lua com o racemo.
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se ao dia, E cada qual voga, em
uma orbita,

41, E e um si rial para eles

havermos carregado seus antepas-

sados
(1) no barco

(2)
repleto.

42, E criamo-lhes, a sua
(3

^ seme-

lhanca, aquilo em que montam.

43, E, se quisessemos, afoga-

los-iamos; entao nao haveria, para

eles, Salvador algum, e nao serao

salvos,

44, Exceto por misericordia

vinda de Nos, e para gozo, ate

certo tempo,

45, E, quando se Ihes diz;

"Guardai-vos do que esta adiante

de \6s e do que esta detras de

vos^
4)

, na esperan^a de obterdes

miseri-cordia", voltam as eostas.

46, E nao Ihes chega sinal algum

dos sinais de seu Senhor, sem que

lhe deem de ombros.

47, E, quando se Ihes diz:

"Despendei do que Allah vos deu

por sustento", os que renegam a Fc

dizem aos que creem: "Alimen-

|)^y^^tJtj^ 'Life?

J&s * ^-Z sA*

(0 Antepassados, aqui, traduzem a palavra ?urriyah
;
a qual, geralmente, iraduzimos

por dcsccndentcs

(2) Ou seja T o barco de Noe\

(3) Sua, ou seja, a semelhanfa do barco. Deus criou, assim, para o homem vciculos

para transporta-lo por mares e terras, e, hodiernamente, por ares, tambetn.

(4) Guardai-vos do que esti adiante e do que esta atras: temei o eastiga da vida

terrena e da vida ctcma.
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taremos nos aquele que Allah

alimentaria, se quisesse? Nao cstais

senao em evidente descaminho,"

48, E dizem: "Quando sera o

cumprimento desta promessa, se

sois vendicos?"

49* Nao esperam eles senao urn

so Grito, que os apanhara, enquanto

estiverem disputando^* uns com
outros,

50* Entao, nao poderao fazer

tcstamento nem retornar a suas

farm lias.

51. E soprar-se-a na Trombeta:

entao, ei-los que, das tumbas. sairao

a^odados para junto de seu Senhon

52. Dirao:
i4

Ai de nos! Quern

nos ressuscitou de nosso lugar de

descanso? Isto e o que o

Misericordioso prometera, e os

Mensageiros disseram a verdade."

53. Nao havera senao um so

Onto: entao, ei-los que serao

trazidos todos, par junto de Nos,

54. Entao, nesse dia, nenhuma
alma nada sofrera de injustica, e

nao sereis recompensados senao

pelo que fazieis.

55. Por certo, os companheiros

do Paraiso, nesse dia, estarao

'i a *

< r^*^- -"s3i<k j^'v

A,
a

(') Os iddlatras de Makkah, via de regra. punham cm discussSo se seriam ou nao

rcssuscitados
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absortos em delicias, alegres.

56. Eles e suas mulheres estarao

na sombra, reclinados sobre coxins,

57. Nde
;
lerao frutas e tcrao o

que cobi^arem.

58. "Salami Paz, H urn dito

que ouvirao dc Um Senhor

Misericordiador.

59. E Ele dira: "Separai-vos, 6

criminosos. neste dial

60. "Nao vos recomendei, 6

filhos de Adao, que nao
i 1 \

adorasseis a Sata? Por certo, ele

vos era inimigo declarado,

61. "E que Me adorasseis? Esta

e uma senda reta.

62. "E, com efeito, ele

descaminhou grande multidao de

vos. Entao, nao razoaveis?

63.
14

Eis a Geena, que vos era

prometida!

64. "Sofrei sua queima, hoje,

porque renegaveis a Fc.
51

65. Nesse dia. selar-lhes-emos

as bocas, e suas niaos Nos falarao,

e suas pernas testemunharao o que

cometiam h

66. E, se quisessemos, apagar-

lhes-iamos os olhos, entao,

-r-i if *

3 j^J^j-u>^*s^

0 5jy£>3^ia lij^^VSjl^

(0 Ou scja, o scr humano nao devc jamais ccder atcntafSu do Mai.
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precipitar-se-iam na senda; como

poderiam, pois, enxergar algo?

67. E, se quisessemos, trans-

figura-los- tamos, no lugar em que

estivessem: entao, nao poderiam ir

adiantc ncm retornar
(1)

,

68, E, a quern tornamos longevo,

ta-lo-emos regredir
(2
\ em sua

cria^ao. Entao, nao razoam?

69* E nao Ihe^ ensinamos a

poesia
;
e ela nao lhe e concebivel.

Esse^ nao e senao Mensagem e

evidente Alcorao,

70, Para que admoeste quern

esta vivo e para que o Dito sc

cumpra contra os renegadores da Fe.

71, E nao viram eles que, entre

o que fizeram Nossas maos, Nos

lhes criamos rebanhos, entao, deles

sao possuidores?

72, E os tornamos doceis a eles;

entao, deles, ha-os para a sua

montaria, e, deles, ha-os que eles

comem,

73, E tern, neles. proveitos e

bebidas. Entao, nao agradecem?

74, E tomam deuses, alem de

> "''fir \V\ -'r-

>4»

( ' ) Dcus poderia, se quisesse, transformar idolatras em seres inerte^, sem Tore a e

scm possibilidtidc dc fazerem o que quisessem contra a religiao.

(2) A tungevidade imprimc profunda*; e incocrciveis trarisformacoes flsicas e mentais

no ser humane.

0) Lhe; a Muhammad.
Esse: o Alcorao.
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Allah, para serem por eles

socorridos.

75. Estes nao poderao socorre-

los, e serao um exercito, trazido,

contra eles
?
no Dia do Jmm

76. Entatx que seu dito
(1) nao te

entriste9a. Por certo, sabemos o de

que guardam segredo c o que

manifestam.

77. E o scr humano (2) nao viu

que o criamos de gota seminal?

Enlao, ei-lo adversario declarado!

78. E, esquecendo sua cria^ao,

propoc, para Nos, um exemplo,

Diz: "Quem dara vida aos ossos,

cnquanto resquicios?"

79. Dize: "Quern os fez surgir,

da vez primeira, dar-lhes-a a vida -

e Ele. de todas as criaturas, e

Onisciente -

80. "Aquele Que vos fez fogo.

das arvores
(3)

verdes, eniao, ei-vos

que, com elas, acendeis."

8L E Aquele Que criou os ceus

c a terra nao c Poderoso para criar

scus iguais? Sim! E Elc c 0

0) Alusao as blasfemias dingidas pclos idolatras contra a Profeta, que qualitkaram

de louco, feiticeiro e falaz.

(2) Alusao a cUbai lbn Khalaf Cf. XVI 4 n3.

0) Referenda a uma arvore da Peninsula Arabic a, que produz faiscas, pelo atrito de

pcdagos seus, mcsmo quando vcrdes, o que propicia o surgimento do fogo Caso

aqui, tarnbem, uma alusao ao carvao, subsiaYicia combustivel, de or
i
gem vegetal

(madeira carbon izada).
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Criador. O Onisciente,

82. Sua ordem, quando deseja

alguma cousa, e, apenas, dizer-lhe:

"S6'\ entao, e.

83. Entao, glorificado seja

Aquele. em Cuja mao esla o reino

de todas as cousas! E a Ele sereis

retornados.
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SIJRATU AS - SAFFAT
(l)

A SURA DOS EINF1LFJRADOS

De Makkah - 182 versiculos,

Em noma de Allah O
Miserkordioso, O Misericordiador.

L Pelos enfileirados, em fileiras,

2. E pelos repul sores do mal,

com forca,

3* E pelos recitadores de Men-

sagem,

4. 'Tor certo, vosso Deus e
r

Unico,

5. "O Senhor dos ceus e da terra

e do que ha entre ambos, e O

0) As-§aff3t: plural do adjetivo as-saffah, derivado do verbo saffa, por-sc em
harmonia, ou dispor-se em linha: as-saffat senam os dispostos, harmon icame rite,

em fileiras, para orar ou glon ft car a Deus Aqui, e epiteto de criaturas ou de anjos

ou de c rentes, que Deus dignifica nos juramentos Assim, denomina-se a sura, pela

mencao desta palavra em seus versiculos, 1 e 165 E, como as denials suras de

Makkah, esta visa a consolidacao da Fe, alijando-a das influences pagas, pois

atenta para a Revel acSo divina, para a unicidade de Deus, para a Ressurrei^ao c a

recompensa final. Ela, tambcm, rcfuta a idolatria arabe pre-islamica, que pretende

uma vinculacao entre Deus e os jinns, a falsa ideia de que os anjos sao fruto da

uniao entre Deus c estes seres e, tarnbem, o mito de que os anjos sao do sexo

feminino c, portanto, filhas dc Deus. A sura comee-a com o juramenlo divino, cm
nome das criaturas que, harmonicamente alinhadas, rcpclcm o Mal e recitam a

Mensagem, juramen to esle que prcga a unicidade de Deus, 0 Senhor de todo o

Universo. Alias, ludo o eomprova, tanto na bele/.a quamo na ordem cosmica, e nos

ecus resguardad os dos seres rebeldes. A Ressurreicao e outro aspecto rclevantc.

tratado aqui, c seus negadores, reunidos nesse Dia, se aeusarao, antes do

UTCvcrsivcl cast
i
go Quanto aos bem-aventurados, esses terao inefavcis galardOcs

I la, ainda, mencao dos mensageiros, anteriores a Muhammad, que, tanto como

este. foram de sine nti dos, e csta mencao serve para confortar o Profeta, no que diz

respeito a remlencia de scu povo cm accitar a Verdade. Finalmente, apos a

refutacao dc todas as Ideias falsas dos idoialras. a sura term in a com louvorcs c

gloria a Deus. Esta c a unica sura em que se menciona a historia do Patriaca

Abraao, que sonhou que degolava seu tilho Ismac], Como o sonho dos Profetas era

considcrado ordem divina, ao tentar executa-lo, Deus enviou-lhe um anjo com um

carnciro, para que o dcgolasse em lugar de seu filbo.
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Senhor dos Levantes."

6. Por certo, Nos ornamentamos

o ecu mais proximo, com urn

ornamento: os astros,

7. E para custodia-lo, contra

todo demonio rebelde.

8. Eles nao podem ouvir a corte

altissima
(l)

, e sao arrojados, por

todos os lados,

9. Recha^ados. E terao castigo

perpetuo.

10. Exccto quem arrebatar algo
(2)

:

entao. persegui-lo-a uma bolide

pcrfurante.

11. E consulta-os^
3)

: "Quem e

mais dificil, em cria^ao, eles ou

outros seres que criamos?'
1

Por

certo, criamo-los dc barro viscoso
<4)

.

12. Mas tu admiras que te

desmintam, c elcs disso escar-

necem.

13* E, quando lembrados do

Akorao, dele nao se lembram,

14. E, quando vecm um sinaL

excedem-se em escarnio,

15. E dizem; "Isto nao e senao

evidente magia.

40 JJj^*43C~£

(0 Corte altissima: os anjos celestials

(2) Arrebatar algo: ouvir algo da fala celestial,

(3) Os: os idolatras dc Makkah

0 ser humano nao pode olvidar sua fragilidade e sua origem pulverea, por isso

mesmo, nao ha de ter arrogancia e desprezo pela mensagem divina.
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16. "Quando morrermos e formos

po c ossos, seremos rcssuscitados?

17.
iLE nossos pais anlepassados,

tambcm?"

18. Dize, Muhammad: "Sim, e

sereis humilhados.
1 '

19. Entao, havera, apcnas, um so

Clangor, e ei-los que olharao,

estarrecidos,

20. E dirao: "Ai de nos! Este e o

Dia do Juizo."

21.0s anjos dirao:
u
Estc c o

Dia da Dccisao, que desmentieis
"

22, Ele dira: "Reuni os que

foram injustos, e a suas mulheres e

ao que adoravam,

23, Alem de Allah, e guiai-os a

senda do Inferno.

24, E detende-os, Por certo, serao

interrogados:

25, 'Tor que razao nao vos

socorreis uns aos outros?"

26, Mas, nesse dia, eles serao

rendidos.

27, E dirigir-se-ao, uns aos

outros
(l

\ interrogando-se,

28, Dirao: "Tor ccrto, sempre,

chegaveis a nos do lado direito*
2

*,

1

(0 On seja, os seguidores e sens mentores.

(2) Chegar do lado direito: chegar com o bem. com boas intencoes: mas eles.

embora chegando deste lado. enganaram-nos. vindo com o mal.
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para renegar a Fe."

29.0s chefes dirao: "Mas nao

ereis crcntes,

30. "E nao tmhamos poder

algum sobre vos. Mas ereis urn

povo transgressor.

31. ^Entao, o Dito de nosso

Senhor cumpriu-se, contra nos. For

certo, haveremos de experimentar

o castigo.

32. "E transviamo-vos: por certo,

nos eramos desviados,"

33- Fntao, por certo, nessc dia,

eles serao partfcipes no castigo.

34. Por certo, assim agimos com

os criminosos.

35. Por certo, quando se Ihes

dizia: "Nao ha deus senao Allah",

ensoberbeeiam-se,

36. E diziam: "Abandonaremos

nossos deuses por urn poeta louco?"

37. Nao. Mas ele chegou com a

Verdade e confirmou as palavras

dos Mensageiros.

38. Por certo, havereis de experi-

mentar o doloroso castigo

39. - E nao sereis recom-

pensados senao pelo que fazieis -

40. Exceto os servos prediletos

de Allah.

stiS
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41. Esses terao determinado

sustento:

42. Frutas
(,)

. E serao honrados,

43. Nos Jardins da Delicia,

44. Estarao em leitos, frente a

frcnte;

45. Far-se-a circular entrc eles,

tacas de vinho (2)
de fonte fluida.

46. Branco, deleitoso para quern

o bebe,

47. Nele, nao havcra mal subito;

e, com ele, nao se embriagarao,

48. E, junto deles, estarao aquelas

de belos grandes olhos, de olhares

restritos a seus amados,

49. Assemelham-se a ovos
(3)

res-guardados

50. E uns aos outros dirigir-se-

ao, intcrrogando-sc.

51. Urn deles dira: 'Tor certo,

eu tinha um acompanhante.
r

52. Que dizia:
L

Es dos que

acred itarn na Ressurrei^ao?

0) l^l??^^a^oVJS

if

2) l^-i^£rJ St ^ Jyu

'M ) Frutas: traduz a palavra fawakih. que significa, aqui, nao especificamente os

comestiveis. mas ludo o que dclicia os scntidos dos bcm-aventijrados, uma vez

que, no Paraiso. esies, per serem elernos, presdndirSo dus alimentos neccssari os a

subsislencia.

(2) O vinho paradisiaco, diferente da bebida alcooUca do mundo, n^o causa

embriaguez rem ma I -est ares.

0) Era tradi^ao entre os arabes compararem a]go belo e de cor pura com os ovos de

avestruz, cuja casca, resguardada pela maciez das plumas maternas. adquire

aspecto dcslumbrante.
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53* 'Quando morrcrmos c formos

po e ossos, sercmos julgados
?" !

54. Ele dim: "Qucrcis avista-

lo
(1)?"

55. Entao, avistou e viu-o no

meio do Inferno.

56. Dira: 'Tor Allah! Por certo,

quase me arruinaste,

57. "E, nao fora a gra^a de meu
Scnhor, seria dos Irazidos ao Fogo

58. "Sera que jamais morreremos

59. "Senao aquela nossa primcira

morte, e nao seremos castigados?"

60. Por certo, este e o magmfico

triunfo.

61. Entao, para recompensa igual

a essa, que laborem os laboriosos!

62. Sera isso melhor por hos-

pedagem ou a arvore de

Zaqqiini
2)
?

63. Por certo, fizemo-la como
prova^ao para os injustos.

64. Por certo, e uma arvore que

surge do fundo do Inferno,

65. Suas espatas sao como as

cabe^as de demonios,

66. E, por certo, dela comerao c

dela encherao os ventres.

(D l,o : o companheiro. que negava a Ressurrei^o

(2) Arvore de Zaqqum arvore infernal, de aniarissimos frutos.
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67. Em seguida, sobre ela, terao

mistura de agua ebuliente.

68. Depois, seu retorno sera ao

Inferno,

69. Por certo, eles encontraram

seus pais descaminhados,

70. Entao, em suas pegadas,

prosseguem impetuosos.

71. E* com efeito, antes deles, a

maioria dos antepassados descamin-

hou-se.

72. - E
3
com efeito, enviamo-

lhes admoestadores.

73. Entao, olha como foi o fim

dos que foram admoestados! -

74. Exceto os servos prediletos

de Allah,

75. E, com efeito, Noe chamou-

nos; entao, quao Excelentes fomos

em atende-lo!

76. E salvamo-lo e a sua familia
i 1 \

da formidavel angustia
,

77. E fizemos de sua descen-

dencia os sobreviventes.

78. E deixamos esta ben^ao

sobre ele, na postcridade:

79. "Que a paz scja sobre Noe,

nos mundos!"

( 1 ) Cf. XXI 76 n2
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80. Por certo, assim recompen-

sarnos os benfeitores,

81. Por certo, ele era de Nossos

servos crentes.

82. Em seguida, afogamos os

outros.

83. E, por certo, Abraao era de

sua seita
n

84. Quando chegou a seu Senhor,

com um coracao imaculado,

85. Quando disse a seu pai e a

seu povo: "0 que adorais?

86. "Desejais a mentira; adorar

deuses em vez de Allah?

87/ :E qua! vosso pensamento

acerca dO Senhor dos mundos? 71

88* Entao, ele deu uma olhada

nas estreW2
\

89. E disse: 'Tor certo, estou

doente (3J ,"

90* Entao, voltaram-lhe as castas,

fugindo.

91, E foi ter
?

sorratciramente,

com seus deuses, c disse: "Nao

comeis?

\
1or:\^

f ' ) Ou scja, Abraao era dos seguidores de Noe, no que se referia aos principios da

crenca monoleista.

(2) Abraao fingiu consultar as estrelas e nelas procurar Itcflcs c cnsinamcntos, para,

com isso, atrair a aten^ao do povo idolatra e astrdlatra, c poder convenee-los.

(3) Para ficar a sos com os Idolos e poder destrui-los, AbraSo disse a seu povo que

havia contraido peste. Temendo o contagio. todos fugirum, deixando-o so.
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92. 'Tor que nao falais?"

93. E foi ter, sorrateiramente,

com eles, batendo-lhes, com a

destra
cl)

.

94. Entao, cles
(2)

se dirigiram a

ele, diligentes,

95. Disse-lhes: "Adorais o que

esculpis,

96. "Enquanto Allah vos criou e

ao que fazeis?"

97. Disseram: "Edificai, para clc,

uma edificapao e lancai-o no

Inferno.
51

98. E desejaram armar-lhes

insidias; entao. fizemo-los os mais

rebaixados.

99. E ele disse: 'Tor cerlo, vou

aonde meu Senhor me ordena; Ele

me guiara'
;

.

100. "Senhor meu! Dadiva-me

com um filho, dos mtegros."

101. Entao, alvissaramo-lhe um
fllho clemente.

102. E, quando atingiu a idade

de labutar com cle
(4)

, este disse;

.- -
, < y

0\ ,^ a j ^

(1) Ou seja, batendo-lhe com a mao direila, que e mais forte, para dcstrui-los

totalmcntc.

(2) Ele*: iieus concidadaos

(3) Ao desesperar-se com a idolatria de seu povo, Abraao anunctou a todos que iria

para a terra abenfoada, na regiSo ferti! da Siria e da Palestina, conforme Deus Ihe

ordenava. £m la chegando, recebeu o anuncio de um filho,

W Com ele: com o paL Abraao.



37. Suratu As-saffat Parte 23 737

"O meu filho! For certo, vi em
sonho que te imolava, Hntao, olha,

que pensas disso?" Ismael disse:
LtO meu pai! Faze o que te e

ordenado. Encontrar-me-as entre

os perseverantes, se Allah quiscr
"

103. E
;
quando ambos se resig-

naram, e o fez tombar, com a

fronte na terra, liv ramo-lo

104. E chamamo-lo: uO Abraao

!

105. "Com efeito, confirmaste o

sonho." Por certo, assim recom-

pensamos os benfeitores.

106. Por certo, essa c a evidcnte

prova.

107. li resgatamo-lo com imolado

magmfieo.

108. E deixamos esta ben^ao

sobre ele, na posteridade:

109. "Que a paz seja sobre

Abraao!"

110* Assim, recompensamos os

benfeitores.

111. Por certo. ele era de

Nossos servos crentes,

1 12. E alvissaramo-lhe Isaque,

como profeta, entre os integros,

113. E aben^oamo-lo e a Isaque,

E
5
na descendcncia de ambos, houve

quern fosse benfeitor e quern fosse

um declarado injusto com si mesmo.

Mi

4V
1
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114.E, com efeito, Nos fizcmos

merce a Moises e a Aarao,

1 IS. E salvamo-los, a ambos, e a

seu povo, da formidavel angustia
(1)

.

116. E socorremo-los; entao,

foram clcs os vencedores,

1 17. E concedemo-lhes o Livro
(2)

,

assaz evidente,

118. E guiamo-los a senda reta.

119. E deixamos esta ben^ao

sobre ambos, na posteridadc:

120. "Que a paz seja sobre

Moises e Aarao!"

121. Por certo
;
assim recompen-

samos os benfeitorcs.

122. Por certo, eram ambos de

Nossos servos crentes.

123* E
?
por certo, Elias era dos

Mensageiros,

124. Quando disse a seu povo:

"Nao tcmcis a Allah?

125. "Invocais Ra^l e deixais O
Melhor dos cri adores,

126* "Allah, vosso Senhor e O
Senhor de vossos pais antepas-

sados?"

3OS^^o^^ Oj^J

(H Formidavel angtistia: o afogamemo pelas aguas ou a domina^ao faraonka sobre

seu povo.

(2)0 Livro: a Tora
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127. E dcsmentiram-no; entao,

serao trazidos ao castigo,

128. Exceto os servos prcdilctos

de Allah.

129. E deixamos esta ben^ao

sobre ele, na posteridade:

130. ' Que a paz seja sobre II

Yasm(!) ."

131. Por certo, assim recompen-

samos os benfeitores.

132. Por eerto, ele era de nossos

servos crentes.

133. E
?
por certo, Lot era dos

Mensageiros,

134. Quando o salvamos e a sua

familia, a todos.

135. Exceto uma ancia, dentre

os que ficaram para tras^
2)

.

136. Em seguida, profligamos

os outros.

137. E, por certo, passais por

eles
(3
\ ao amanhecer

138. E a noite. Nao razoais?

139. E, por certo, Jonas
(4)

era

dos Mensageiros,

140. Quando fugiu, no barco

repleto.

/ 1-5

Ok3

•Sit ^ 1 f \
* 1 J 7 ,

W II Yasm: variante do nomc Klias (II Yas, cm arahe)

(2) Cf. VII 83 nL
(3) Ou seja, sobre suas ruinas.

Wcf. XXI 87 n3.
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141. Entao, ele tirou a sorte, e

foi dos refutados.

142. Entao, a baleia engoliu-o,

enquanto merecedor de censura.

143. E, se nao fora ele dos

glorificadores,

144. Haveria permanecido em
scu ventre, ate um dia, em que

serao ressuscitados.

145. Entao, deitamo-lo fora, em
ermo lugar

?
enquanto indisposto*

146. E fizemos brotar sobre ele

um arbusto de Yaqtm(,)
.

147. E enviamo-lo a cem mil

homens. ou mais;

148. E creram em Allah, e

fizemo-los gozar ate eerto tempo.

149. Entao, consulta-os
(2)

: "Sao

de teu Senhor as filhas, e deles, os

filhosr

150. Ou criamos N6s os anjos

como seres femininos e eles foram

testemunhas disso?

151. Ora, por certo, entre suas

mentiras, dizem:

152. "Allah gerou." E, por certo,

sao mentirosos.

(0 Vaqtin: abobora.

(2) Os: os idolatras de Makkah
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153, Escolheu elc as filhas, de

preferencia aos filhos?

1 54, Que ha convosco? Como
julgais?

155, Entao, nao meditais?

156, Ou tendcs evidente corn-

prova9ao?

157, Entao, fazei vir vosso livro,

se sois veridicos.

158, E fizeram, entrc Ele c os

jinns, parenlesco. E, com efeito,

sabem os jinns que serao trazidos

ao castigo

159, - Glorifieado scja Allah,

acima do que alegam! -

160, Exceto os servos prediletos

de Allah.

161, Entao, por certo, vos
(n

e o

que adorais

162, Nao sereis sedutores de

ninguem contra Ele,

163, Exceto de quem sofrer a

queima do Inferno.

164, E os anjos dizem: "E nao

ha ninguem entre nos que nao

tenha posi9ao determinada,

165, "E
?

por certo, somos os

cnfileirados
(

\

3s?? ,-
j J. - -

0 ) V6s: OS idolatras de Makkah.

(2) Ou seja. os anjos, que se dispoem em fileiras, durante a adoragao dc Deus.



37. Suratu As-Saffat Parte 23 742

166. "E, por certo, somos os

glorific adores!"

167. E, por certo, eles diziam^:

168. "Se tivessemos uma Men-
sagem dos antepassados,

169.
u
Seriamos os servos predi-

letos de Allah!"

170. E rcncgam-na(2)
.

Entao,

logo saberao!

171. E, com efeito, Nossa Palavra

antecipou-se a Nossos servos, os

Mensageiros,

172. Por certo, eles serao os

socorridos,

173. E T por ccrto, Nossos

excrcitos serao os vencedores.

174. Entao> volta-lhcs as costas,

ate certo tempo.

175. E enxerga-os, na derrota:

entao, eles enxergarao teu triunfo!

176. E apressam eles Nosso

castigo?

177. Entao, quando e!e
(3)

descer

a seus arredoreSj que vil sera a

manha dos admoestados!

178. E volta-lhes as costas, ate

certo tempo.

X>1

e -r j *j < Ju

(1
) Eles: os idolatras dc Makkah, antes do advento do Jslao

(2) Na: a Mensagcm de Dcus, ou scja, o Alcorao

(3) Ele: o castigo,
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179, E enxerga sua derruta;

entao, eles enxergarao teu triunfo!

180* Glorificado seja teu Senhor,

O Senhor do Poder, acima do que

alegam!

181. F que a paz seja sabre os

Mensageiros!

182. E louvor a Allah, 0 Senhor

dos mundos!
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SURATU SAD(1)

A SURA DE SAD

De Makkah - 88 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, 0 Misericordiador.

l.Sad. Pclo Alcorao. portador

da Mensagem!

2. Os {2)
que renegam a Fe estao,

alias, imersos em arrogancia e

discordia.

3. Que de gera^oes aniquilamos,

antes deles! Entao, bradavam,

enquanto nao havia mais tempo

para escapar.

4. E eles se admiram de haver-

Ihes chegado um admoestador

vindo deles. E os renegadores da

Fe dizem: "Este e um magico

mentiroso,

(1) Sad: designacao da letra arabe ^ scm correspondence a exata, na lingua

portuguesa, mas transcrita aproximadamente por um s velar, enfatico. Quanto a

interpretac^o desta letra, veja-se a sura II I n3. Aqui, a kira denomina a sura, por

estar mencionada cm scu primeiro verslculo. Como todas as suras de Makkah, esta

Irala dos mcsmos assuntos, ou seja, da unicidade de Deus, da Revel acao, da

Ressurre!y"Io, do Aj uste dc Comas. Re lata, inicialmente, a reaeao dc cspanto, por

parte dos principais idolatras de Makkah. nao so em rclacSo a prcgacao do Profeta

sob re a unicidade de Deus, mas em relayao a cscolha dc Muhammad, como

Mensagciro, que, afinal, nao sendo dos seus, nao pertencia a escol de Makkah. A
scgoir, rcfuta as falsas pretensoes desscs principais, provando que sua 5 objecoes

sao geradas pela arrogancia e pelo espirito scparatista. Adiante, apresenta alguns

excmplos dos povos antigos. para evidcnciar o firn dos desmentidores dos profetas

c consolar Seu Mensageirc, pelas alitudes hostis dc seu povo. Entre os exemplos.

salientam-se as mencoes de episodios atinenles a Davi c SalomSo li revela o que

reserva Deus aos bem-aventurados e mal-aventurados. I la, tambem, refcrencia ao

que ocorreu a Adao e Iblfs; finalmcnte. define a missao do Profeta, que c

tran smith- a Mensagem de Deus para toda a Humanidade.

(2) Os: os idolatras de Makkah
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5-
u
Faz ele dos deuses urn unico

Deus? For ccrto, isso e cousa

admiravel!"

6. E os dignitarios, entre eles,

foram(U adiante, dizendo uns aos

outros:
uAndai e pacicntai quanto

a vossos deuses. Por certo, isso c

cousa desejada.

7. "Jamais ouvimos falar disso, na

ultima cren9a.
t2)

Isso nao e senao

inven^ao!

8/Toi descida a Mensagem,

somente sobre ele, dentre nos?"

Mas eles estao em diivida acorca

dc Minha Mensagem, Alias, ainda,

nao experimentaram Meu castigo.

9. Ou tern des os cofres da

misericordia de teu Senhor, O
Todo-Poderoso, 0 Dadivoso?

10. Ou deles e a soberania dos

ceus e da terra e do que ha entre

ambos? Entao, que ascendant
3

5

aos ceus, pelos meios de acesso!

<.^-s*i# <tAti ff^i riff

0) Quando os principals de Makkah scntiram a ameaca do islamismo, toram queix ar-

se junto ao tio de Muhammad, chamado Abu Talib. exigindo-lhe que ordenasse ao

sobrinho a nao mais atacar os [do Eos da eidade, Assim que o Profeta, por solicitacao

de Abu Talib, se rcuniu a eles, reiterou-lhes que sua unica sal vac2o era abraear a

nova rcligiao, do unico Deus Indignados, reliraram-se, lodus, acintosamcnte. da

reuniao. Por isso, rcvclou-se-lhes este versiculo. para registrar o evento.

(2) Os idolatras de Makkah argumentaram que nem mesmu na ultima crenca, ou seja,

no cristianismo, se pregava o monoleismo, tal como no islam ismo.

0) Os idolatras de Makkah nao deviam opor-se ao designio divino da escolha de

Muhammad como Profeta. A final, como diz o versiculo ironicamcnte, eles nao

eram os donos dos ceus e da lerra, pois. se o fossem, poderiam ascender ate os

ecus c de La govemar o Universo, elegendo, outrossim, seus mensageirus.
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11. E um exercito desprezivel

dos partidos, que, ai mesmo, sera

derrotado.

12. Antes deles, desmentiram

aos Mensageiros o povo de Noe e

de ^Ad e Farao, o possuidor das

estacas
(1)

,

13. E o povo de Thamud e o

povo de Lot e os habitantes da

Al-'Aykah^l Eram esses os partidos.

14. Cada qual nada fez senao

desmentir os Mensageiros. Entao.

Minha punipao cumpriu-se.

15. E nao esperam esses
(3)

senao

um so Grito, que nao tera

intermitencia.

16. E dizem: "Senhor nosso!

Apressa, para nos, nossa por^ao do

castigo, antes do Dia da Gonial

17* Pacienta, Muhammad,
quanto ao que dizem e mcnciona

Nosso servo DavL dotado dc vigor.

For eerto, ele era devotado a Allah

18. Por certo, submetemos as

montanhas. para, com ele, glorifi-

carem a Allah, ao anoitecer e ao

nascer do sol.

(0 Trata-se das estacas as quais se prendiam os condenados, com o mando rigido de

Farao. Pode tratar-se tambem da designacao dos soldados dos exe'rcttos faraonicos.

que confirmam o poder de Farao, como as estacas tornam firmes as tendas armadas

nos campos Portanto, as estacas simbolizariam a forca e o poder faraonicos.

(2) Cf. XV 78 n6.

0) Esses: os idolatras de Makkah.
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1 9. E submetemo-lhe os passaros

rcunidos, tudo Lhc era devotado.

20. E fortalecemo-lhe a sobcrania

e concedemo-lhe a sabedoria e o

falar peremptorio.

21. E chegou-te o informe dos

disputantes
11

}

,
quando escalaram (2J

o muro do santuario?

22. Quando cntraram junto de

DavL entao, aterrou-se com eles.

Disseram; "Nao te atemorizes.

Somos dois disputantes, um de nos

cometeu transgressao contra outro,

Entao, julga entre nos, com a

verdade, e nao sejas parcial; e

guia-nos a senda direita.

23. "Por certo, este e meu
irmao ( ]

; ele tern noventa e nove

ovclhas, e eu tenho uma so ovelha.

Entao. disse; 'Confia-ma/ E
venceu-me, na discussao."

24. Davi (4)
disse: "Com efeito,

ele cometeu injustnja contigo, ao te

pedir junta sses tua ovelha a suas

ovelhas. E, por certo, muitos dos

associados cometem transgressao

(0 Alusao a dois anjos que chegaram a Davi, na forma de homens cm disputa, a fim

de o recriminarem pelo errn quo comctcra. Scm ouvir t> out™ disputantc ek deu

sua senten^a.

(2) Por se tratar do dia de orai^ao de Davi, quando ninguem podia adentrar o sanluario,

para estar com ele, e as port as feehad as permaneciam guardad as contra quern quer

que fosse: por isso, os dois disputantes tiveram de escalar o muro do recinlo

sagrado, para chegarem ate Davi.

(3) Entenda-se. aqui h irmao, apenas por afinidade. nao por parentesco.

(4) Davi: de imediato, deu sua opmiao.
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uns contra outros, exceto os que

crecm c fazem as boas obras, E
quao poucos sao eles!" E Davi

pcnsou que Nos o provassemos;

entao. implorou perdao a seu

Senhor e caiu em prosternacao, e

voltou-se contrito para Nos.

25, Entao, perdoamo-lhe isso. E,

por certo, ele tera, junto de N6s
?
um

lugar proximo, e aprazivel retorno.

26, E inspiramo-lhe:
uO Davi!

Por certo, Nos te fizemos califa na

terra; entao, julga, entre os

homens, com a justi^a, e nao sigas

a paixao: senao, descaminhar-te-ia

do caminho de Allah.
1
' Por certo, os

que se descaminham do caminho

de Allah terao veemente castigo, por

seu esquecimento do Dia da Conta.

27, E nao criamos, em vao, o

ceu e a terra e o que ha entre

ambos. Essa e a conjetura dos que

renegam a Fe. Entao, ai dos que

renegam a Fe, por causa do Fogo!

28, Considerariamos os que

creem e fazem as boas obras como
os corruptores. na terra? Ou
considerariamos os piedosos como
os impios?

29, Este e um Livro bendito, que

fizemos descer, para ti, a fim de

que cles pondcrem scus versiculos

e a fim de que os dotados de

discernimento meditem.

^3 jUj'c^I^

^ iff J ^6 4 j ^ "! J* J
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30. E dadivamos a Davi com
Salomao. Que excelente servo! Por

certo, ele era devotado a Allah.

31. Quando, ao anoitecer, lhe

foram apresentados os nobres

corceis

32* Entao, ele disse: "Por certo,

preferi o amor dos bens a lembranca

de mcu Senhor, ate que se acobertou

o sol com o veu da noite,

33. Devolvei-mos'
:

. Entao, come-

cou a acariciar-lhes os curvilhocs c

os pescocos
(Z)

34. E, com efeito, provamos(1)
a

Salomao e lancamos urn corpo sobre

seu trono; em seguida, voltou-se

contrito para Nos.

35. Ele disse: "Senhor meu!

Perdoa-me e dadiva-me com uma

is E

U) Km uma batalha, cm Damasco, Salomao ganhou, pela vitoria, mil corceis puros-

sangucs Certa vez, sentado em seu trono, pos-se a eontemplar estes corciiis que

desfilavam diantc dele, c o fez por tan to tempo, que a noite ehegou, e ele ainda os

contemplava, embevecido em sua beieza e maj estad e.

(2) Segundo uma linha cxcgctica, o eavato, scmprc, toi motivo de grande est i ma. por

parte do profcta Salomao, que o considcrava urn meio impar rms gucrras de

conquiMa. Tanto assim que, este versiculo, lal eomo o traduzimus. re a firm n essa

predilecao e exclui a outra linha exegelica que adola. para este versiculo, a

interpretacao de que Salomao matara os cavalos, por o haverem afastado da

oracao, interpretacao esta polemica, pois e ineompativel com a conduta de urn

profeta, gesto tao insensate.

(*) Alusao a prova pefa qual Salomao passou, quando, bavendo tido urn filho, os

demonios quiseram mata-ln ou cnluuquccc-Eo, com rcccio de que este pudesse

submete-los a arduos trabalhos. Ciente disso. Salomao protegcu o ill ho, fazendo-o

camjnhar nas nuvens Kntretanto, certo dia, por surpresa sua, encontrou-o mono,

em seu trono Percebeu, entao, seu erro em nao deixar que o fllho fleas se apenas

na protecao de Deus Arrependido. aumentou sua fe.
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soberania, que a ninguem, depois

de mim, seja concebivel tcr. Por

certo, Tu, Tu es O Dadivoso."

36. Entao, submetemo-lhe o

vento; corria suave, por sua ordem,

para onde quer que ele visasse,

37. E os demonios, de toda

espccialidade, construtores e mer-

gulhadores,

38. E outros aos pares, atados a

grilhoes.

39. E disscmo-lhe:
4L

Este e

Nosso Dom, Entao, faze merce

dele ou retem-no, sem que des

conta disso."

40. E, por certo, ele tera, junto

de Nos, um lugar proximo e

aprazivel retorno.

4LE menciona Nosso servo Jo,

quando chamou por seu Senhor:

'Tor certo, Sata tocou-me com
quebrantamento e castigo."

42. Ordenamo-lhe: ''Bate na

terra com o pe; eis uma agua

fresca para te lavares e beberes."

43. - E dadivamo-lo com sua

familia e, com ela, outra igual
(l)

,

por misericordia vinda de Nos e

lembran^a para os dotados de

discernimento -

( 1 ) Cf. XXI 84 nl
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44. "E apanha, com tua mao, um
feixe de graminea; entao, bate

(l)
-

Ihe com ele
?

e nao violes teu

juramento " Por certo, encontramo-

lo perseverante. Que excelente servo!

Por certo. ele era devotado a Allah,

45. E menciona Nossos servos

Abraao e Isaque e Jac6
?
dotados de

vigor e visao.

46. Por certo, Nos os privile-

giamos, com um privilegio: a

lembranca da Derradeira Morada.

47. E, por certo, estao junto de

Nos, entre os melhorcs dos

escolhidos,

48* E menciona IsmacI e Al

Yassa
c(2)

e Zal-Kifl
(3)

. E todos cles

estao entre os melhores,

49. Esta e uma Mensagem, E,

por certo, havera, para os piedosos,

aprazivel retorno;

50. Os Jardins do Eden, de

portas abertas para eles;

51. Neles, ficarao reclinados^;

" fci E ... ...

t 1 ) Em um dos comen tan os do Aleorao, consta que a mulher de Jo, com o fito dc vcr

recuperado seu marido, quase sueumbiu a tentacao de fazer ofereuda a Sal£L o qual

Jho inspirara. Sabedor de tal ignominia, jurou Jo casliga-la com uma cenlena de

golpes. Dcus, cntrctanto, para rcsguardar sua mulher do castigo e para, ao mesmo
tempo, fazer preservar o juramento Icilo por J 6, inspirou-lhe que, em vez de eem
golpes. desse um so com um molho de eem hastes herbaceas.

t^)Cf. VI 86 n3.

P)Cf XXI 85 n2.

(4) Nos jardins paradfsiacos, os bem-aventurados jamais experimentarao a fadiga, o

csforco, o trabalho Estarao em perene estado de delicia
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neles, requestarao abundantes frutas

e bebidas,

52. E, junto deles, havera aquelas

de olhares restritos a seus amados,

todas da mesma idade.

53. Isto e o que vos e prometido,

para o Dia da Conta.

54. Por certo, este sera Nosso

sustento, inesgotavel

55. Isto, para os bem-aven-

turados. E, por certo, havera, para

os transgressores, um pior retorno:

56. A Geena; nela se queimarao.

Entao, que execravel leito!

57* Eis ali; entao, que eles o

experimentem: agua ebulicnte e

um vazar purulento,

58. E outros castigos da mesma
especie, de tipos varios.

59. Dir-se-lhes-a
(l)

:

u
Esta e uma

turba despenhada convosco no

Fogo." Dirao(2)
: "Para ela, nao

havera boas-vindas, Por certo,

sofrera a queima do fogo!"

60. Elcs
(j)

dirao: "Ao contrario,

para vos e que nao havera boas-

vindas! Sois vos que no-lo^

15 *

Mk |-h L tl ^ -,J ll *

0) Assim dirao guardians internals aos lidercs dos idolatras, no Fogo

(2) Assim dirao os iideres dos idolatras a turba reecm-chegada ao Fogo.

(3) Eles: os recem-chegados ao Fogo. ou seja, os seguidores dos lidercs dos idolatras.

(4) La: o castigo
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antecipastes. Entao, que execravel

lugar de permanencia!";

61. Dirao: "Senhor nosso! A
quern no-lo antecipou, acrescenta-

Ihe o duplo castigo, no Fogo."

62, E dirao eles
(l)

: "Por que

razao nao vemos uns homens(2)

, que

consideravamos dos malfcitores?

63.
4Tomamo-los por objeto dc

escarnio por engano, ou se nos

desviaram deles as vistas?"

64. Por certo, isso sera vcrdade: a

disputa dos companheiros do Fogo,

65. Dize, Muhammad; a
Sou,

apenas, admoestador. E nao ha deus

senao Allah, 0 Unico, O Dominador,

66. "0 Senhor dos ceus e da

terra e do que ha entre ambos
?
0

Todo-Poderoso, O Constante Per-

doador."

67. Dize: ^Ele' • e urn magnifico

informe,

68. "Ao qual estais dando de

ombros,

69. "Eu nao tinha ciencia

alguma da corte altfssima, quando

disputavam (4)
.

(1) FAcs. os Itderes idolatras.

(2) AlusSo ai>$ moslimes pobres, escra\ jzados pelos ricos.

0) Ele: o Al corao.

(4) A]usao ao episodio ocomdo entre os anjos, a rcspeito da deliberate* divina de

fazer de Adao califa na terra.
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70* "Nao me e revelado senao

que sou, apenas
:
evidenle admoes-

tador."

71. Quando teu Senhor disse aos

anjos:
u
Por certo

s
vou criar de

barro um homem,

72. "E quando o houver formado

e
?

nele, houver soprado algo de

Meu Espirito, cntao, cat, proster-

nados, diante dele."

73. E todos os anjos proster-

naram-se, juntos,

74. Exceto Iblis. Elc se ensober-

beceu e foi dos infieis,

75. Allah disse: "6 Iblis! 0 que

te impediu de prosternaMe diante

daquele que criei com as Proprias

maos? Ensoberbece s te -te , ou es de

alta grei?"

76. Iblis disse:
lt

Sou melhor que

ele. Criaste-me de fogo e criaste-o

de barro."

77. Allah disse: "Entao, sai

dele
(1

\ pois es, por certo, maldito;

78. E, por certo, Minha maldi^ao

sera sobre ti, ate o Dia do Juizo
"

79. Iblis disse: "Senhor meu!

Concede-me dila^ao, ate um dia,

em que eles serao ressuscitados,"

>0 :

_r* "i-r — £:

a- ***** ** &**?AAU*s-

(0 Dele: do Paraiso.
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80. Allah disse; "Entao, por

certu, seras daqueles aos quais sera

concedida dilasao,

81 /Ate o dia do tempo

determinado.'
!

82. Iblls dissc: "Entao, por Teu

poder! Eu os farci incorrcr no mal,

a todos,

83. "Exceto Teus servos predi-

letos, entre eles."

84. Allah disse:
u
Entao, a vcr-

dade emana de Mim, e a verdade

Eu digo:

85. ^Com certeza, encherei a

Geena dc ti e dos que, entre elcs
;
te

scguirem, dc todos vos
"

86. Dize, Muhammad: "N5o

vos peso premio algum por ele
(1)

. e

nao sou dos dissimulados,

87- "Isso nao e senao Mensagem
para os mundos.

88,
Lt

E, em verdade, sabereis de

seus informes, apos certo tempo/
1

/t> dU^^v*^ JjU jl

(I) Por ele: pelo Alcorao
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SURATU AZ-ZUMAR(1)

A SURA DOS AGRUPAMENTOS

De Makkah - 75 versiculos.

Em nome de Allah, O
Misehcordioso, O Misericordiador.

LA revelapao do Livro e de

Allah, 0 Todo-Poderoso, O Sabio.

2. Por certo, N6s fizemos descer,

para ti. Muhammad, O Livro,

com a vcrdadc. Entao, adora a

Allah, sendo sincero com Ele, na

devo9ao.

3. Ora, de Allah e a pura devo^ao,

E os
(2)

que tomam protetores, alem

dEle, dizcm: "Nao os adoramos

senao para que eles nos aproximem,

bem perto de Allah," Por certo,

Allah julgara, entre eles, naquilo de

0) Az-zumar plural de zumrah, gruparnento de pessoas, Esta palavra, mcricionada nos

versiculos 71 e 73, vai denormnar a sura, que so inicia pcla apologia do Aicorao,

como Mensagem divina, e pela exortacSu a adora^&o sinccra de Deus c pela

refutacao das here si as, tais como a dc afirmar que Dcus tern fUho. K, a scguir. ela

re it era a soberama de Deus na criacao universal e na criacao do Homem, fa7.cndo

ver, claramenle. que Deus almeja a Sens servos a crctica, c nao a descrenca, e que

o ser humano, ao ser aungido por desgracas. volta-sc para Dcus e O olvida,

quando cm situacSo pro sp era. Mais ad i ante, a sura lembra os homens da Graca

divrna, que Ihes envia a agua vivificadora c frutificadora da terra, provendo a

lodos com sustenlo. Q AlcorSo volta a ser lembrado T assim como .sua influencia

sobre os lementes a Deus, Ha. ainda, o coteju cntrc o ere ntc sincere e o idolatry

evideiiciando que eles nao se igualam. E conlinua, considcrando que, apos a

mortc, toda a humanidade dara conta no Dia do Julzo Depois de reiatar o deslino

dos desmentidores dos mensage iros, patenteia que Deus faz abrir as porlas da

misericordia aos homens, perdoando-lhcs os pecados, se se arrependerem antes da

morte Finalmenle, a sura lembra o Derradeiro Dia, que se anunctara com os sons

da trombeta e ira ate o Julgamenlo Final apos o que os homens se encaminharao,

em grupos, para seu destino: uns para o Fogo. outros para o Paraiso.

(2) Os: os idolatras de Makkah.
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que discrepam. Por eerto, Allah nao

guia quem e mentiroso, ingralo.

4. Se Allah desejasse tomar

para Si um filho, Elc cscolhcria o

que quiscsse, dcntre quanto cria,

Glorificado seja Ele! Ele e Allah,

O Unico, 0 Dominador.

5. Ele criou os ceus e a terra,

com a verdade. Ele enrola a noite

no dia e enrola o dia na noite. E

submeteu o sol e a lua; cada qual

corre ate um termo designado. Ora,

Ele e O Todo-Poderoso, 0 Per-

doador,

6. Ele vos criou dc uma so

pessoa; em seguida, deste, fez sua

mulher. E criou, para vos. dos

rebanhos, oito
{1)

reses acasaladas,

Ele vos cria. nos ventres de vossas

maes, cna^ao apos cnafao \ cm
trevas tripliccs

(})
. Esse e Allah,

vosso Scnhor. DEle e a soberania.

Nao existe deus senao Ele. Entao,

como dElc vos desviais?

7. Se renegais a Fe
?
por certo,

Allah e Bastante a Si mesmo,

Prescindindo de vos, e, por seus

servos, Ele nao Sc agradara da

renegafao da Fe. E, se agradeceis,

tfiS^ilSj^ji-J^b

0 jM'^^y*'^

k^jL*?* 1 ^-JJ

0 ) Ou seja, Dcjs criou os casais de vacuns, o vinos, caprinos c camelos. Cf. VI 143

e 144.

(2) Alusao aos varios estadios da concepcao e gestacao Cf XXII 5.

(3) Trevas triplices: as paredes ventral, uterina e placentaria que p rotegem o feto.
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disso Se agradara Ele, por vos< E
nenhuma alma pecadora area com
o pecado de outra. Em seguida, a

vosso Senhor sera vosso retorno;

entao, Ele vos informara do que

fazieis. Por certo, Ele, do intimo

dos peitos, e Onisciente.

8, E, quando urn infortunio toca

ao ser humano, ele invoca a seu

Senhor, voltando-se contrito para

Ele; em seguida, quando Ele Ihe

oulorga uma graca, vinda dEle, ele

csquece aquilo pelo qual O invocara,

antes, e faz semelhantes a Allah,

para descaminhar os homens de

Seu caminho. Dize: "Goza tua

renegacao da Fe, por poueo tempo.

Por ccrto, seras dos companheiros

do Fogo."

9, Salvar-se-a este ou quern,

durante a noite, e devoto,

prosternando-se ou orando de pe,

precatando-se da Dcrradeira Vida e

esperando pela misericordia de scu

Senhor? Dize; "Igualanvse os que

sabem e os que nao sabem?"

Apenas, meditam os dotados de

discernimento.

10, Dize: "6 servos Meus, que

erodes! Temei a vosso Senhor. Para

os que bem-fazem, nesta vida, ha

algo de bom. E a terra de Allah e

arnpla^
l)

.

Apenas, os que pacientam

\* r > rZ'yil) -s-i-ru

0^ 1^j^M^^

U) Se, no lugar em que se encontra, o homem nao tern condicnes dc praticar o bem,

deve emigrar em busca de outro local, que !hc permila agir dc acordo torn sua 1e e
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serao recompensados, scm conta,

com seus premios,"

lLDize: "For certo, foi-me

ordenado adorar a Allah, sendo

sincere com Ele, na devocao,

12*
UE foi-me ordenado ser o

primeiro dos moslimes."

13. Dize; 'Tor certo, temo, se

desobedeco a meu Senhor, o

castigo de urn formidavel dia
"

14- Dize:
41A Allah adoro, sendo

sincero com Ele, em minha

devocao.

1 5, "Entao adorai o que

quiserdes, alem dEle +
" Dize:

Lt

Por

certo , os perdedores sao os que

perderao a si mesmos e a sua

familia, no Dia da Ressurreicao
"

Ora, essa e a evidente perdicao!

16. Terao, acima deles, camadas

de Fogo, e, abaixo deles, camadas

de Fogo, Com isso, Allah

amedronta a Seus servos. O servos

Meus! Entao, temei-Me.

17, E os que evitam a adoracao

de At-Taghut(1)
c se voltam

contritos para Allah terao alvissaras.

Entao, alvissara o Paraiso a Meus
servos,

18. Aos que ouvem o Dilo e dele

seus prinripios. E, sendo ampla a terra, de sempre enconirara um lugar para ficar.

0)Cf. H 256n2.
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seguem o que ha de melhor. Esses

sao os que Allah guia, E esses sao

os dotados de discernimento.

19, E aquele, contra quern sc

cumpriu a palavra do castigo,

podes tu salva-lo? Entao, salvas tu

a qucm csta no Fogo?

20. Mas os que temem a seu

Senhor terao camaras etereas -

acima das quais ha outras camaras

etereas edificadas — abaixo das

quais correm os rios. E a promessa
\

de Allah.

promessa.

21. Nao
descer do

Allah nao falta a!

viste que Allah faz

ceu agua, e fa-la

introduzir em nascentes, na terra?

Em seguida, faz sair, com ela,

searas de variadas cores; depois,

ressecam-se; entao, tu as ves

amarelecidas; em segulda, Ele as

torna pulvereas. Por certo, ha nisso

lembran9a para os dotados de

discernimento.

22. Sera que aquele, a quern

Allah dilata o peito para o Islao e

esta em luz de seu Senhor, e como
qucm tern o coracao selado?

Entao, ai daqueles cujos coracoes

estao cndurecidos para a

Mensagem de Allah! Esses estao

em evidente descaminho.

23. Allah fez descer a mais bela

narrativa: um Livro dc partes

3D jUl Jo*J^
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semelhantes
(1)

, reiterativo
[2)

. De
ouvi-lo, as peles dos que receiam a

seu Senhor arrepiam-se; em
seguida, suas peles e seus coracoes

tornam-se ducteis a mencao de

Allah, Essa e a orienta^ao de

Allah, com que guia a quern quer

E aquele, a quern Allah deseaminha,

nao tera guia algum,

24. E querr/
3>

, no Dia da

Ressurreicao, sc guardar, com sua

face, do pior castigo sera como
quern estara a salvo, no Paraiso? E
dir-se-a aos injustos; "Experimental

o castigo, pelo que cometieis!"

25. Os que foram antes deles

desmentiram aos Mensageiros;

entao, o castigo chcgou-lhes por

onde nao perceberarm

26. E Allah fc-los experimentar

a ignominia na vida terrena. E, em
verdade, o castigo da Derradeira

Vida e maior. Se soubessem!

27. E, com efeito, propomos,

para os homens, neste Alcorao, toda

sorte de exemplos, para meditarem,

28*Sendo Alcorao arabe, sem

05 Ou seja, urn Livro de partes que sc assemelham na bdeza, na eloqiiencia, na

verdade, e na harmonia.

(2) Alus&o aos preceitos, as ordcns c promessas. aos informes e as historias que

repetem ao Iongo do Livro, a Fim de se tlx arem na mcntc hurnana. F prin^Epio

pedagogico da repeti^ao.

0) O reprobo sera lancado no Fogo com as maos atad as ao pescoeo, Ikando impos-

sjbilitado de usa-las para a protecao da face.
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tortuosidade
(,)

alguma, para serem

piedosos,

29. Allah propoc urn cxcmplo:

um homem que pertence a socios

litigantes, e um homem que

pertence
>

inteiramente, a um so

homem f2)
. Igualam-se ambos,

como exemplo? Louvor a Allah!

Mas a maioria deles nao sabe,

30. Por certo, tu morreras, e, por

certo. eles morrerao
(3
\

31. Em seguida, por certo, no

Dia da Ressurreigao, disputareis,

junto de vosso Senhor.

32. Entao, quern mais injusto

que o
<4

^ que mente acerca de Allah,

e desmente a verdade, quando esta

lhe chega? Nao e, na Geena, que

ha moradia para os renegadores da

Fe?

33. E aquele que chegou com a

verdade e aqueles que a confir-

maram t5
\ esses sao os piedosos.

If
1 ^ J, 1 J* it"

0 oj^?J-*>\j %

(0 Vide XVIU 1 n2.

(2) A aEegoria do escravo. de muitos donos. e do escravo, de um dono so. se re Fere ao

idolatra, que serve a muilos deuses, e ao crente, que adora a Um Cnico Deus. 0
primeiro fica dividido enire as sohcitacoes mais variadas e contraditorias, o que

acaba dcixando-o confuso e inutil; ao passo que o segundo, sendo dedicado a um
so dono, c organizado e proflciente.

(3) Os id61atras dc Makkah ansiavam pcla mortc dc Muhammad 0 versiculo os

inform a de que a mono chegara para todos, nao somcntc para o Profcta, sen do,

portanto, deseabido se alegrarem com a esperanca de sua morte,

(4) Alusao aos idolairas, que impulavam filhos e parceiros a Deus.

(5) Referenda a Muhammad, que chegou com a Verdade, e a seus seguidores.
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34. Terao o que quiserem junto

de seu Senhor. Essa e a recom-

pensa dos benfeitores.

35. Para que Allah remisse o mal

que fizeram, e os recompensasse

com premio melhor que aquilo que

faziam.

36. Allah nao basta a Seu servo?

E eles te amedrontam com os

que adoram alem dEle. E aquele,

a quern Allah descaminha, nao tera

guia algum,

37. E aquele, a quern Allah guia,

nao tera descaminhador. Nao e

Allah Todo-Poderoso, Possuidor

de vindita?

38. E, se Ihes perguntas: "Quern

criou os ecus c a terra
1

', cm verdade,

dirao: "AllahP Dize: "Vistes os

que invocais
?
alem de Allah? Se

Allah me deseja urn infortunio,

serao eles removedores de Seu

infortunio? Ou, se Ele me deseja

miserieordia, serao eles retentores

de Sua miserieordia9" Dize: "Allah

basta-me. NEle confiam os

confiantes,"

39. Dize: "0 meu povo! Eazei o

que puderdes: por certo, farei o

que puder. Logo, sabereis

W Os Quraich. Icrrenhos inimigos do Prof eta, ameacaram-no com as maldicoes de

seus idolos. enlre elas, com a demencia, se o Profeta os continuasse difamando. O
vcrsiculo atcnia para que. esiando Muhammad na protecao de Deus, nada deve

icmer.
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40, "A quern chcgara urn castigo,

que o ignominiara, e sobre quern

caira permanente castigo
"

4L Por certo, Nos fizemos descer,

sobre ti, o Livro, com a verdade,

para orientacao dos homens.

Entao, quem se guia, se guiara em
beneficio de si mesmo. E quem se

descaminha se descaminhara,

apenas, em prejuizo de si mesmo,

E tu, sobre eles, nao es patrono.

42. Allah leva as almas, ao

morrerem, e a que nao morre, Ele

a leva, durante seu sono. Entao, Ele
j

retem aquela para quem decrctou a

morte, e reenvia aqueloutra, ate urn

termo designado. For certo, ha nisso

sinais para um povo que reflete.

43. Ou tomam eles intercessores,

alem de Allah? Dize:
UE ainda que

estes nada possuam nem razoem?"

44. Dize: "De Allah e toda

intercessao. DEle e a soberania dos
j

ecus e da terra, Em seguida, a Ele

sereis retornados
"

45. E, quando se menciona Allah,

so Ele, confrangem-se os corapoes

dos que nao creem na Derradeira

Vida; e, quando os que eles

adoram alem dEle sao men-

cionados, ei-los que exultam,

46. Dize: "6 Allah, Criador dos

ecus e da terra, Sabedor do invisivel

\\s

. ^ ^
"^

0 J^jiaay j^C-

-it* « ^ ^ ^ ^ i
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e do visfvel! Tu julgaras, entre

Tcus servos, naquilo dc que

discrepavam
"

47. E, sc os injustos tivessem

tudo o que ha na terra e mais outro

tanto, com isso, eles resgatar-se-

iam do pior castigo, no Dia da

Ressurreicao. E mostrar-se-lhes-a,

da parte de Allah, o que nunca

haviam suposto,

48. F mostrar-se-lhes-ao as mas

obras que cometiam, E envolve-

los-a aquilo de que zombavam,

49. F, quando um infortunio toca

ao scr humano, cle Nos invoca; cm
seguida, quando lhe outorgamos

uma graca, vinda de Nos, diz:
il

Isso me foi conccdido, apenas,

por minha propria ciencia// Ao
contrario, esta e uma provacao,

may a maioria deles nao sabe.

50* Com efeito, os que foram

antes deles disseram-no, e o que

eles logravam de nada lhes valeu,

51. Entao, as mas obras que

cometeram alcancaram-nos. E aos

que sao injustos, dentre estes^\ as

mas obras que cometeram alcanca-

los-ao, e nao poderao escapar disso.

52* E nao sabem eles que Allah

prodigaliza o sustento a quern
erf

(0 Estes; idolatras de Makkah.
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quer, e o restringe? Pot certo, ha

nisso sinais para um povo que ere.

53* Dize: "6 Meus servos, que

vos execdestes em vosso proprio

prejuizo, nao vos descspereis da

misericordia de Allah. For certo,

Allah perdoa todos os delitos. For

certo, Ele e O Perdoador, O
Misericordiador."

54. E voltai-vos contritos para

vosso Senhor e islamizai-vos, para

Ele, antes que o castigo vos chegue.

em seguida, nao sereis socorridos,

55. E segui o melhor do que foi

descido, para vos, de vosso

Senhor, antes que o castigo vos

chegue, inopinadamente, enquanto

nao percebeis;

56. Antes que uma alma diga:

"Que aflicao a minha, porque

descurei de minhas obrigacoes para

com Allah! E, por certo, eu era dos

escarnecedores
,,

57. Ou antes que diga: "Se

Allah me houvesse guiado, haveria

sido dos piedosos
v

58. Ou antes que diga, quando

vir o castigo:
4t

Se eu tivesse retorno

a vida, seria dos benfeitores"

59. Allah dira: "Sim! Com
efeito, Meus sinais chegaram-te e

desmentiste-os e te ensoberbeceste

e foste dos renegadores da FeY'

0*

55 -I^Jyt-li i
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60. E, no Dia da Ressurrcicao,

veras os que mentiram acerca de

Allah, com as faces enegrecidas,

Nao e, na Geena, que ha moradla

para os assoberbados9

61. E Allah Sah ara os que foram

piedosos, por seu empenho em se

salvarem: o mal nao os tocara nem
se entristecerao.

62. Allah e 0 Criador de todas

as cousas. E Ele, sobre todas as

cousas, e Patrono,

63. DEle sao as chaves dos ceus

c da terra. E os que renegam os

sinais de Allah, esses sao os

perdedores.

64. Dize: "Entao, ordenais, que

eu adore outro que Allah, 6

ignorantes?
11

65. E, com cfcito, foi-te revelado

e aos que foram antes de ti: "Em
verdade, se idolatras, teus atos

anular-se-ao e, certamente, seras

dos perdedores,

66. "Mas adora, entao, so a

Allah, e se dos agradecidos,"

67. E eles nao estimam a Allah

como se deve estimi-10, enquanto,

no Dia da Ressurreicao, toda terra

estara em Seu punho, e os ceus

estarao. dobrados, em Sua destra.

Glorificado c Sublimado seja Ele,

acima do que idolatram!
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68* E soprar-se-a na Trombeta;

entao, quem estiver nos ceus e

quern estiver na Terra, cairao

fulminados, cxceto quem Allah

quiscr. Em seguida, soprar-se-a

nela, outra vez: entao, ei-los de

pe
[l

\ olhando, estarrecidos!

69. E a terra iluminar-sc-a, com
a luz de seu Senhor; e o Livro

(2)

por-se-a a vista; e far-se-a chegar

os profetas e as testemunhas; e,

arbitrar-se-a, entre eles
(3)

, com a

justica, E eles nao sofrerao injusti^a

algurna.

70. E cada alma sera compensada

com o que fez. E Ele e bem
Sabedor do que obram.

71. E os que rcnegam a Fe serao

conduzidos a Geena, em
grupamentos, ate que, quando

chegarem a el a, suas portas abrir-

se-ao, e seus guardiaes lhes dirao:

"Nao vos chegaram Mensageiros

vindos de vos, os quais recitaram,

para vos, os versiculos de vosso

Senhor e vos admoestaram do

deparar deste vosso dia?" Dirao;
i;

Sim! Mas a Palavra do castigo

cumpriu-se contra os renegadores

da Fe,"

be
,0s --

Joj

0) Ou seja, ressusciladus.

(2) O Livra: a Livro que registm os alas individuals, na vida tcrrena, ou o Livro do

Dcstino

(3) Entre ele$: enire todos os homens.
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72. Dir-se-lhes-a: "Entrai pclas

portas da Geena; nela sereis eternos,

F que execravel a moradia dos

assoberbados!"

73. E os que tcmeram a seu

Senhor serao conduzidos ao Paraiso,

em grupamentos, ate que, quando

chegarem a ele, exultarao e suas

portas abrir-se-lhes-ao, e seus

guardiaes lhes dirao:
tlQuc a paz

seja sobre vos! Fostes benignos;

entao, entrai nele, sendo ai eternos,"

74. E dirao: "Louvor a Allah,

Que confirmou Sua promessa para

conosco e nos fez herdar a terra,

dispondo do Paraiso, como
quisermos! Entao, que excelente o

prcmio dos laboriosos!"

75. E tu veras os anjos em o'rculo,

ao redor do Trono, glorificando,

com Louvor, a seu Senhor. E
arbitrar-se-a, entre eles. com a

justica. E dir-se-a: "Louvor a

Allah, 0 Senhor dos mundos!"

f> . 1 **** ^^mV *\ L
-

*r < l ^ j )^ i.i i^-^r

*k&& j-5J JjU +£Z
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SURATU GHAFIR (i)

A SURA DO PERDOADOR

De Makkah - 85 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso

t
O Misericordiador,

1. Ha, Mim(2)
.

2, A revelacao do Livro e de

Allah. 0 Todo-Poderoso, O Onis-

ciente,

3. 0 Perdoador do delito e O
Aeeitador do arrependimento, O
Veemente na puni^ao, O Dotado

de posses. Nao existe deus scnao

Ele, A Ele sera o destino.

4. Nao discutem*
3

* acerca dos

sinais de Allah senao os que

renegam a Fe\ Entao, nao te iluda,

—)

r

(ftAi^^^I^>

(') Ghafir: partidpio presente adjetivado dc ghafara. perdoar Ghafir, perdoador. c

usado, aqui, cumo epEleto de Deus, e esta palavra, mencionada no versiculo 3, vai

denominar a sura, cujo lema fundamental e o eunfroriU) entre a verdade e a

falsidade, a crenca e a descrcnea. Aponta o vSg ensohcrbcctrncnlo do homem, no

mundo, e suas tragicas consequent: ias. A sura inicia-se peia demonstrate) do valor

do Alcorao como revelacao de Deus Onipotente, depois, convoca a humanidade a

crer na unicidade de Deus e a nao iludir-se torn a falsa prospcridadc dos

mcredulos; refere-se aos anj os transportadorcs do Trono e a suplica que dirigem a

Deus, para que pcrdoc os crentes. Em inumeras passagens desta sura, ha
refcrc"ncias aos sinais de Deus, a Seus infinitos podercs, que levam o homem a crer

na unicidade divina Aqui, como em outras v arias suras, novamente a historia de

Moises e seu povo
;
e o importante papeL desempenhadc por urn homem piedoso,

do povo dc Farao. que ocultou sua crenca, com o fito de levar seu povo a seguir a

rcligiao mosaica. Firialmenle, a sura salicnta as fases da criacao do homem, e

algumas cenas escatologicas. E o homem e exortado a percorrer a terra, para tomar
corihccimento do que ocorreu aos povos anteriores, arrasados por haverem ncgado
as mensagens profeticas das Verdades Divinas.

(2)Cf. II 1 n3.

0) Os idotatras discutcm com a flnalidade unica de refutar a Mensagem dc Deus.
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Muhammad, sua prosperidade,

nas terras
ft
\

5. Antes deles, o povo de Noe e

os partidos
(2

\ depois deles,

desmentiram aos Mcnsageiros. E
cada comunidade intentou contra

seu Mensageiro, para apanha-lo
(3
\

E discutiram, com a falsidade, para,

com esta, refutar a verdade; entao,

apanhei-os. E ? como foi Minha
puni<;ao?

6- E, assim, a Palavra de teu

Senhor cumpre-sc, contra os que

rencgam a Fe: "For certo, eles

serao os companheiros do Fogo/
1

7. Os {4]
que carregam o Trono e

os que estao a seu redor glorificam,

com louvor, a seu Senhor e nEle

creem, e imploram perdao para os

que creem: "Senhor nossol Tu
abranges, em misericordia e ciencia,

todas as cousas, entao, perdoa os

que se voltarn arrependidos e

seguem Tcu caminho, e guarda-os

do castigo do Inferno,

8, "Senhor Nosso! E faze-os

entrar nos Jardins do Eden, que

Ihes prometeste, e a quern e integro

dentre seus pais e suas mulheres e

sua descendencia. For certo, Tu,

j s *"* .**
\

J

L^jJiJj^S 4^5j;^

^1JLCU^^^J^^rjj'i

0)Cf III 196 nl.

(2) Alusao aos adversaries dos profetas.

(3) Apanha-lo: mata-lo.

(4) 0
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Tu cs 0 Todo-Poderoso, O Sabio.

9. "E guarda-os das mas obras.

E a quern Tti guardas das mas

obras, nesse dia, com efeito, deles

teras misericordia. E isso e o

magnifico triunfo
"

10. Por certo, os que renegam a

Fe serao chamados. ao entrarem no

Fogo: "Em verdade, a abomina^ao

dc Allah contra vos e maior que

vossa abomina^ao contra vos

mesmos, quando ereis convocados

a Fe e a renegaveis."

11. Dirao: "Senhor nosso! Deste-

nos a morte, duas vczes , e deste-

nos a vida, outras duas, e

reconhecemos nossos delitos; entao,

havera caminho para sail daqui?"

12. Isso
C2
\ porque, quando era

invocado Allah, so Ele, vos O
renegaveis; e

?
se a Ele se

associavam idolos, vos crieis.

Entao, o Julgamento e de Allah, O
Altissimo, O Grande.

13. Ele e Quern vos faz ver Seus

sinais e vos faz descer, do ceu,

sustento . E nao medita senao

quern se volta contrito para Allah.

0) As duas mortes: a primeira re fere- se ao estado em que se encontra o scr humane
antes de nascer, e a segunda re fere- se a morte, propriamente dita As duas vidas: o

nascimcnto t: a Ressurreicao.

(2) Isso: o castigo incxo ravel.

(3 ) Ou seja, fa/ descer uhuva que, caindo na terra, faz brotar o atimcnto para o homem.
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14. Entao, invocai a Allah, scndo

sinceros com Ele, na devocao, ainda

que os rcnegadores da Fe o odeiem,

15. Ele e 0 Alto dc escalocs, O
Possuidor do Trono. Ele lane a, por

Sua ordem, o Espirito sobre qucm

Ele quer, dentre Seus servos, para

que admoeste os homens do Dia

do Encontro,

16. Urn dia, em que elcs ficarao

expostos
(1)

. Nao se escondera de

Allah cousa alguma deles. Dc
quern e a soberania, hojc? De
Allah, O Unico, 0 Dominador!

17. Nesse dia, cada alma sera

rccompcnsada pelo que logrou.

Nao havera injustica, nesse dia.

Por cerlo, Allah e Dcstro no ajuste

de contas.

18. E admoesta-os do dia da

Hot a iminente, quando os coracdes

estarao nas gargantas, angustiados.

Nao havera para os inj ustos mlimo

algum nem intercessor a quern se

obedecenL

19. Allah sabc da traicao dos

olhos e do que os peitos eseondem.

20. E Allah arbitra com justica.

E os que eles
(2)

invocam, alem

0) No Dia da Ressurreicao, ao salrem de seus sepulcros, nSo terao os homens onde

abngar-se, nem eomo ocultar seus atos e pensamentos; a terra estara deserta,

plana, e eles ficarao, lotalmente, exposlos diante do Juiz Supremo,

(2) Eles: os idolatras dc Makkah.
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ile, nada arbitrary Por certo,

Allah c O Oniouvinte, 0 Onividente.

21. E nao caminharam na terra,

para olhar como foi o fim dos que

foram antes deles? Aqueles foram

mais veementes que cstcs, cm
forca c em vestigios

(l)
deixados na

terra; entao, Allah apanhou-os, por

seus delitos, e nao tiveram, contra

o castigo de Allah, protetor.

22. Isso, porque Ihes chegavam

os Mensageiros com as cvidencias,

e renegaram a Fc; cntao, Allah

apanhou-os. Por certo, Ele e Forte,

Veemente na punicao.

23. E, com efeito, enviamos

Moises, com Nossos sinais e

evidente comprovacao,

24. A Farao e a Haman e a

Qarun; entao, disseram :

4i

Ele e urn

magico, mentiroso!
?
"

25. E, quando a verdade lhes

chegou, de Nossa parte, disseram;

"M'dl&\
{2]

os filhos dos que, creem,

com ele, c deixai-lhes vivas as

mulheres/' E a insidia dos

renegadores da Fe nao esta senao

em descaminho.

i^-U5

0) Alusao as edificagues s que atestam a exislencia de urn povo poderoso. o qual, no

entanto s por sua desgraca, fora exterminado, de nada Ihes valendo tanta forca e

poder

(2) Trata-se do segundo puericidio, ordenado por Farao; o primeiro foi anterior ao

nascimento dc Moi.ses.
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26, E Farao disse; "Deixai-me

matar Moises, e que ele invoquc a

seu Senhor. Por certo, tcmo que ele

troque vossa religiao, ou que fa$a

aparecer, na terra, a corrup^ao."

27. E Moises disse; "Por certo,

refugio-me em meu Senhor e vosso

Senhor, contra todo assoberbado

que nao ere no Dia da Conta!"

28, E urn homem crente, da

familia de Farao, o qual ocultava

sua fe, disse: "Vos matais um
homem, porque disse: 'Meu Senhor

e Allah \ enquanto, com efeito, vos

chegou com as evidencias de vosso

Senhor? E, se ele 6 mcntiroso, em
seu prejuizo sera sua mcntira. E, se

e veridico. alcancar-vos~a algo do

que ele vos promete. Por certo,

Allah nao guia quern e entregue a

excessos, mentiroso!

29. "6 meu povo! Hojc, de vos

e a soberania, em sendo vos

vitoriosos na terra; entao, quem
nos soeorrera do suplicio de Allah,

se este nos chega?" Farao disse:

"Nao vos fapo ver senao o que

veju
(2
\ e nao vos guio senao ao

eaminho da retidao."

30, E aquele que cria disse:
uO

1^ Jsj

(J) Referenda ao homem egipcio, aparentado de Farao. o qua! adenu, em segredo, a

religiao dc Moises.

(2) Ou seja. Farao ordena a seu povo que nao faca nada que ele nao veja ser

imporiante fazcr e o que importa e matar Moises.
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meu povo! Por certo, temo, por

vos
?

algo igual ao dia dos

partidos
1

\

31. "Igual ao procedimento do

povo de Noe e de
c

Ad e de

Thamud e dos que foram depois

deles. E Allah nao deseja injusti9a

para os servos,

32. "E 6 meu povo! Por certo,

temo, por vos
3
o Dia do Chamada

mutua,

33.
uUm dia, em que voltareis

as costas, fugindo; nao tereis

defensor algum contra o castigo de

Allah. E aquclc, a qucm Allah

dcscaminha, nao tera guia algum,

34.
tk

E, com efeito, antes, Jose
(2}

chegou-vos, com as evidencias, e

nao cessastes de estar em duvida

acerca daquilo com que ek vos

chegou, ate que, quando morreu,

dissestes: 'Allah nao enviara,

depois dele, Mensageiro algum.'

Assim, Allah descaminha a quern e

cntrcguc a cxcessos, duvidador,"

35. Os que discutem acerca dos

sinais de Allah, sem que com-

prova^ao alguma Ihes haja chegado,

grave e isso, em sendo abomina^ao

perante Allah e perante os que

. E ... <if

{ £ J. J * * I

(0 As faccoes que se formaram e se levantaram contra precedents mcnsagniros de

Deus.

(2) Trata-se de Jose, tllho de Jaco, segundo alguns exegctas
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creem! Assim, Allah sda o coracao

de todo assoberbado, tirano.

36* E Farao disse:
4tO Ilaman!

Edifica, para mim. uma torre, na

csperanca dc cu alcancar os

meios
(i)

37. "Os meios de acesso aos

ceus; entao, poderei avistarO Deus

de Moises, e
?
por certo, penso que

cle
(2)

e mcntiroso." E, assim, para

Farao, foi aformoscado o mal de

seu ato, e ele foi afastado do

caminho reto. E a insidia de Farao

nao foi senao em vao.

38. E aquele que cria disse:
i46

mcu povo! Scgui-me, Eu vos

guiarei ao caminho da retidao,

39. "0 meu povo! Esta vida e,

apenas, gozo. E, por certo, a

Derradeira Vida e a Morada da

permanencia eterna.

40. "Quern faz um mal nao sera

recompensado senao com seu

equivalente. E quem faz um bem,

seja varao ou varoa, enquanto crente,

esses entrarao no Paraiso; nele
?

dar-se-lhes-a sustento, sem conta.

41. "E 6 meu povo! Por que razao

vos convoco a salvagao enquanto

vos me convocais ao Fogo?

g>\}\J=» J**l/J

(') Estes meios podcm rdcrir-sc a tudo que

cammhos, etc..

(2) ELc: Moists.

da accsso aos ecus: pcrias. cordas.
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42. "Vos me convocais, para que

cu renegue a Allah c Lhc associe o

de que nao tenho ciencia \ enquanto

eu vos convoco aO Todo-Poderoso,

aO Perdoador,

43. "E inconteste que aquilo a

que me convocais nao pode

atender a uma convocacao, na vida

terrena nem na Derradeira Vida, e

que nosso regresso e a Allah e que

os entrcgues a exccssos sao os

companheiros do Fogo<

44. "Entao, lembrar-vos-eis do

que vos digo. E entrego minha

sorte a Allah, Por certo, Allah, dos

servos, e Onividente.
1 '

45. Entao, Allah guardau-o dos

maus estratagemas de que usaram.

E o pior castigo cnvolvcu ao povo

de Farao:

46. 0 Fogo, a ele serao expostos,

ao amanhecer e ao anoitccer. E
;

urn dia
?
quando a Hora advier, dir-

se-a: "Fazei o povo dc farao entrar

no mais veemente castigo."

47. E, quando argumentarem t2
\

elitre eles, no Fogo, entao, os

subjugados dirao aos que sc

ensoberbeceram : "Por certo,

eramos vossos seguidores, Entao,

ft jfc

6 jig/

0) Ou scja, ck dcsconhccc qualqucr origem divtna para os idolos.

(2) C)u scja, quando os rcprobos argumeniarem.
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podeis valer-nos contra uma so

porpao do Fogo?"

48.0s que se ensobcrbeccram

dirao; "Por certo, todos estamos

nclc. Por ccrto, Allah, com efeito,

julgou, entre os servos."

49. E os que estiverem no Fogo

dirao aos guardiacs da Geena:

"Suplicai a vosso Senhor nos alivie

urn dia do castigo!"

50. Elcs dirao:
UE vossos

Mensageiros nao vos chegaram,

com as cvidcncias?" Dirao: "Sim!"

Os guardiaes dirao: "Entao,

suplicai-o, vos!" E a suplica dos

renegadores da Fe nao esta senao

em aberrapao.

51. Por certo, Nos socorremos

Nossos Mensageiros e os que ereem

na vida terrena e em um dia, em
que as testemunhas

cl}
se lcvantarao,

52. Um dia, em que as escusas

nao beneficiarao aos injustos,

Enquanto clcs tcrao a maldigao, e

terao a pior morada.

53. E, com efeito, concedemos a

Moises a orientacao, c fizemos

herdar aos filhos de Israel o Livro,

54. Como orientacao e lembranea

para os dotados de discernimento.

( * ) Alusao aos anjos e aos profetas
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55. Entao, pacienta: Por certo, a

promcssa dc Allah c vcrdadcira. E
implora perdao de teu delito. E
glorifica, com louvor, a teu Senhor,

ao anoitecer e ao alvorecer.

56. Por certo, os que discutem,

acerca dos sinais de Allah, sem
que comprovacao alguma lhes haja

chegado, nao ha, em seus peitos,

senao soberba aspiracao
(l)

,
que

jamais atingirao. Entao, procura

refugio em Allah. Por certo, Ele e

O Oniouvinte. O Onividente.

57. Em verdade, a criacao dos

ceus e da terra e maior que a

criacao dos humanos, mas a maioria

dos homens nao sabe,

58. E o cego e o vidente nao se

igualam, nem os que creem e

fazem as boas obras e o malfcitor.

Quao pouco meditais!

59. Por certo, a Hora esta

prestes a chegar, indubitavelmcnte,

mas a maioria dos homens nao ere.

60. E vosso Senhor disse:
u
Suplicai-Me, Eu vos atenderel

Por certo, os que se ensoberbecem

diante de Minha adoracao entrarao

na Gcena, humilhados.
,,

61* Allah c Quern vos fez a noite,

para nela repousardes, e o dia,

J "3 l + •*

-a

0 ) Ou seja, os descrentes as piram a chefia e a 1

fort aledmen to religioso de Muhammad.
ideranca. para, com isso, dcrrotarem o
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claro. Por certo, Allah e Obsequioso

para com os humanos, mas a

maioria dos homens nao agradece.

62. Esse e Allah, vosso Senhor,

Criador de todas as cousas. Nao
existe deus senao Ele, Entao, como
dEle vos distanciais?

63. Assim, os que negavam os

sinais de Allah foram distanciados.

64. Allah e Quern vos fez da

terra um lugar de morar, e do ceu

um teto edificado; e configurou-vos,

e fez perfeita vossa configuracao, e

deu-vos, por sustento, das cousas

benignas. Esse c Allah, vosso

Senhor, Entao, Bendito seja Allah,

O Senhor dos mundos!

65. Ele e O Vivente. Nao existe

deus senao Ele. Entao, adorai-O,

sendo sinceros com Ele, na devocao.

Louvor a Allah, O Senhor dos

mundos!

66. Dize: "Por certo, foi-me

coibido de adorar os que invocais,

alem de Allah, quando as

evidencias me chegaram. E foi-me

ordenado islamizar-mc, para O
Senhor dos mundos,"

67. Ele e Quern vos eriou de po;

em seguida, de gota seminal;

depois, de aderencia; em seguida,

faz-vos sair como crian^as, para,

depois, atingirdes vossa forca plena,

2) »-j>^j^oi'|jj*^ £SI

^t=*Jy&J .tO- a-U- ii^]J U \j$

%
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para, depois, serdes anciaos — e ha
?

entre vos, quem morra antes - e

para atingirdes um termo designado.

E tudo isso para que razoeis.

68* Ele e Quem da a vida e da a

morte. Entao, quando decreta algo,

diz-lhe, apenas:
t:

StT, entao
?
e,

69. Nao viste os que discutem

acerca dos sinais de Allah, como

se desviam deles?

70. Os que desmentem o Livro

e o
(2j com que enviamos Nossos

Mensageiros. Entao, logo, saberao,

71. Quando as gargalheiras

estiverem em sous pescocos, e com
as corrcntes eles scrao arrastados.

72. Na agua ebuliente; em
seguida, no Fogo, serao abrasados,

73. Em seguida, dir-se-lhes-a:
£tOnde estao os que idolatraveis,

74. "A16m de Allah?" Dirao:

"Sumiram, para longe de nos.

Alias, nao invocavamos nada
(3)

,

antes." Assim, Allah descaminha

os renegadores da Fe.

75. Dir-se-lhes-a:
£t

Isso
f4)

,
porque

vos jubilaveis, na terra, sem razao,

e porque disso vos jactaveis.

i is-

jiS* '' 4o>*>^ .^=^-5

(Do Livro: o Akorao.

(2) 0: os outros Livros.

(3) Os idolatras reconhecem haver idolatrado Em seguida o negam.

W Isso: o castigo que terao de suportar. com as gargalheiras e as eorrente, nos pescocos
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76, "Entrai pelas portas da Geena;

nela sereis etemos. E que execravel

a moradia dos assoberbados!"

77. Entao, pacicnta, Muham-
mad. Por certo, a promessa de Allah

e vcrdadeira. E, quer te fa^amos

ver algo do que lhes prometemos,

quer te levemos a alma, antes, a

Nos eles serao retomados.

78, E, com efeito, enviamos

Mensageiros, antes de ti. dentre

eles, ha os de que te fizemos

mencao, e, dentre eles, ha os de

que nao tc fizemos mencao, E nao e

admissive! que um Mensageiro

chegasse com um sinal, senao com
a permissao de Allah. Entao, quando

chegar a ordem de Allah, arbitrar-se-

a com a justica, e, ai, os defensores

da falsidade perder-se-ao.

79. Allah e Quern vos fez os

rebanhos, para neles caval gardes e

deles comerdes

80-- e tendes neles outros

prove Ltos - e para, montados

neles, atingirdes algum desejo
(l)

de

vossos peitos, E, sobre eles e sobre

os barcos, sois carregados.

8LE Ele vos faz ver Sens

sinais, Entao, qual dos sinais de

Allah negais?

I

*-jJ£C*jr>y> xj*> ^SjA \

^cf

>_

tO Algum deseju, tal corny ir dc um pais a outro. para a divulgate da fc ou aquisicao

de ccmherimentos
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82. E nao caminharam eles na

terra, para olhar como tbi o fim

dos que foram antes deles? Foram

mais numcrosos que eles e mais

veementcs cm for^a e em vestigios

deixados na terra; entao, o que

logravam, de nada lhes valeu.

83. E quando seus Mensageiros

lhes chegaram com as evidencias,

jubilaram com o que possuiam de

ciencia
(1)

; e aquilo de que

zombavam envoiveu-os.

84. E quando viram Nosso

supHcio, disseram: "Cremos em
Allah, so nEle, e renegamos aquilo

que Lhe associavamos."

85. Entao, sua fc nao os

beneficiou quando viram Nosso

suplkio, Assim, e o procedimento

de Allah, o qual ja passou, cm
rela^ao a Seus servos. E, ai

(2
\ os

renegadores da Fe perderam-se.

-- z -

1

* * * .1*

£0

0) Os povos, cio s quais chi:gavam, por mensageiros, as verdades divinas, recha^avam-

nas e delas escarneeiam, argumcntando que tinharn tan to s conhecimentos -

administrativos, politicos, cientitkos, economicos - que prescindiarrt de quaisquer

outros mais.

(2) At. na hora do castigo, quando j a era larde para se arrependerem e voltarcm atras.
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SURATU FUSSILAT(1)

A SURA DOS VERSOS ACLARADOS

De Makkah - 54 versiculos.

Em nome de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

LHa,MTm(2)
+

2. Esta e uma Revelaeao dcscida

dO Misericordioso, dO Miseri-

cordiador

3* Um Livro. cujos versiculos sao

aclarados
(3
\ em Alcorao

(4)
arabe,

para um povo que sabe
(5)

,

4, Em sendo alvissarciro e

admoestador, Mas a maioria deles

da-lhe de ombros: entao, nao

ouvem
(ft)

(0 Fussilat' prcterito pcrfeito passive forma feminina, do vcrbo fassala, aclarar.

Assim se denomina a sura
:
pela meny-ao desta forma verbal em seu terceiro

versiculo. Come Lodas as suras de Makkah, esta trala da crenea e de seus

principles basicos, lais como a unicidade de Deus, a Derradeira Vida. a Revelaeao

divina e a Mensagem, Alem disso, refcrc-se ao modo de pregar a Verdade e ao

carater do pregador. Tudo o qui: ha, ncsta sura, e esclarecimento destes prindpios.

com fart a exempli fkacao dos sinais da sobcrania divina, encontrados tanto nos

horizontes da terra quanlo no amago dos seres A sura, ainda, adverte os homens

do tristc destine dos mendazes, nas gcracocs prcccdentcs. A seguir, ha a descrieao

do estado que alcancanSo os eondenados, no Dia do lutzo; faz ver que, embora

muilos jinns c homens sejam contrarios aos mensagciros, o ceu c a terra, o sol e a

tua e os anjos, todos se prostemam diante de Deus. cm total entrega a Hie A sura

alude, lambem, a uma earactensttca intrinseca do ser humano: a ingratidao K

comum, na prosperidade, o homem olvtdar-se da religiao da qual so so Icm bra,

quando afligido por infortumos; entSa, se enche dc suplicas a Deus.

(2)cf. II I nj.

0) Por meio de prcccitos, alegorias, historias e exortacoes, os versiculos tornam-sc

claros ao en tendimemo do crente.

(4) Alcorao: leitura, vide XII 2 n3.

(5) Ou seja, para o povo arabe, que cntende a lingua arabe.

(6) Ou seja, nao ace i tarn a Mensagem e nao obedecem a seus preceitos.
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5. E eles dizem; "Nossos

cora9oes estao velados daquilo a

que nos convocas, e, em nossos

ouvidos, ha surdez, e, entrc nos e

ti, ha urn veu; entao, faze o que

quisercs; por certo, faremos o que

quisermos."

6. Dize, Muhammad; "Sou,

apenas, homem como vos; revcla-

se-me que vosso Deus c Deus

Unico. Entao
:
sede retos com Ele,

c implorai-Lhe perdao " E, ai dos

idolatras,

7* Que nao coneedem az-

zakah
(l)

, e sao renegadores da Der-

radeira Vida!

8. Por certo, os que creem e

fazem as boas obras terao premio

incessante.

9* Dize: "Renegais Aquele Que

criou a terra, cm dois dias, e

fazcis-Lhe semelhantes? Esse e 0
Senhor dos mundos",

10. E fez nela assentes montan-

has, em cima de sua superficie, e

abengoou-a; e, ao tcrmino de quatro

dias exatos, dctcrminou, nela, suas

vitualhas. para os que solicitam.

lLEm seguida, diriglu~se ao

ceu, enquanto fumo, e disse-lhe e a

terra:
u
Vindc ambos, de bom ou de

mau grado," Ambos disseram:

0

jto^-jJ W JJy^JpcJ /fit-

(!) Cf. II 43 n4.
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"Viemos obedientes
"

12. Entao, decretou fossem sete

ceus, em dois dias, e revelou a

cada ceu sua condi9ao
(1)

. E
aformoseamos o ceu mais proximo

com lampadasu) , e custodiamo-lo.

Essa foi a determinacao dO Todo-

Poderoso, dO Onisciente.

13* Entao, se eles
(3)

te dao de

ombros, dize: '\Admoesto-vos de

que havera am raio igual ao raio

de "Ade Thamud "

14, Quando os Mensageiros Ihes

chegaram, por diante deles e por

detras deles
<4)

, dizendo: "Nao

adoreis senao a Allah'
1

, disseram;

"Se Nosso Senhor quisesse,

haveria feito descer anjos; e, por

certo, somos renegadores do com
que sois enviados."

15, Entao, quanto ao povo de

^Ad, ensoberbeceram-se, sem razao,

na terra, e disseram: "Quern e mais

veemente que nos, em for^a?" E
nao viram que Allah, Que os criou,

e mais Veemente que eles, em
for^a? E renegavam Nossos sinais.

16, Entao, enviamos contra eles

estridentc vento glacial, em dias

4jJJji^J^J^^J

(1) Trata-se do que devc cxistir cm cada utn dos ecus, cm termos de astros, orbitas,

conatclatoes, etc .

(2) Ou seja, com estrelas.

(3) Eles: os idol os de Makkah.

W Ou scja, quando Ihcs chegaram os mensageiros, de todos os lados. com o Tito de

fazc-los accitar a Mcnsagcmdivina.
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funestos, para faze-los experimental

o castigo da ignominia, na vida

tcrrcna. E, em verdade, o castigo da

Derradeira Vida e mais ignominioso.

E Eles nao serao socorridos.

17. E, quanto ao povo dc

Thamud, guiamo-los^, mas amaram

mais a cegueira que a orientacao;

entao, o raio do aviltante castigo

apanhou-os
?
pelo que cometiam.

18* E salvamos os que criam e

eram piedosos.

19. E um dia, os inimigos c J

de

Allah serao reunidos com destino

ao Fogo; entao, se coordenarao,

20* Ate que, quando chegarem a

ele, seu ouvido e suas vistas e suas

peles testemunharao contra eles,

pelo que faziam.

21. E dirao a suas peles: 'Tor

que testemunhastes contra nos?"

Elas dirao: "Fez-nos falar Allah,

Aquele Que faz falar a todas as

cousas. E Ele e Quern vos criou, da

vez primeira, e a Ele sois

retornados.

22, "E nao podieis esconder-

vos(3) de tal modo que nem vosso

0) Deus indicou o caminho certo ao povo de Thamud.
(2) Trala-se dos descrentes em geral. em todos os tempos

(^) Assim como 0 ser humano nao pode ocultar de si prnprio o menor ato que scja.

proibido ou nao, porque sua mente e seu corpo participam destc ato, assim

tambem nada podem ocultar de Deus, Que tudo ve e tudo sabc
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ouvido nem vossas vistas nem
vossas peles nao testemuhassem

contra vos; mas pensaveis que Allah

,

nao sabia muito do que fazieis.

23. "E esse vosso pensamento,

que pensastes de vosso Senhor,

arruinou-voSj e assim, tomaste-vos

dos perdedores."

24. Fntao, mesmo se pacien-

tarem, o Fogo sera sua moradia. E,

se pedirem escusas, nao serao

absolvidos.

25. E dcstinamo-lhes^ acompan-

hantes; cntao, estes aformosearam,

para eles, o que estava adiante

deles e o que estava detras deles .

E o Dito cumprir-se-a, contra eles,

junto de outras comunidades de

jinns e de humanos, que passaram

antes deles, Por certo, eles foram

perdedores.

26. E os que renegam a Fe

dizem; "Nao ou9ais este Alcorao, e

fazei barulho durante sua reci-

tacao, na esperanea de vencerdcs.
5 '

27. Entao. em verdade, faremos

experimentar aos que renegam a Fc

veemente castigo, e recompensa-

3^ ^^Hlf^*

6

(0 Lhes: aos idolatry de Makkah
(2) O que estava diante deles: a vida mundana, e o que estava detras deles: a

Derradeira Vida. Os demonios passaram a enaltcccr-lhcs os prazeres mundanos,

fazendo-os negligenciar os preceilos divines e ncgar a Rcssurrcicao c o Ajuste de

Contas. ou sqa, iludiam-nos, com ideia falsa, a respeilo das duas vidas.
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los-cmos com algo pior que aquilo

que faziam.

28* Essa e a recompensa dos

inimigos de Allah: o Fogo, Nele,

terao a morada da Eternidadc, em
recompensa de haverem negado

Nossos sinais.

29. E os que renegam a Fe dirao;

"Senhor nosso! Fazc-nos ver as duas

hostes, de jinns e de humanos, que

nos descaminharam, assim, nos os

colocaremos sob nossos pes, para

serem dos rebaixados."

30. For certo, os que dizem:
i:

Nosso Senhor e Allah", em
seguida, sao retos, os anjos desccrao

sobre eles, frequentemente, dizcndo:
i:Nao temais e nao vos entristecais;

e exultai com o Paraiso, que vos

era prometido.

31. "Somos vossos protetores,

na vida terrena e na Derradeira

Vida, E tereis, ncla, o que vossas

almas apcteccrem; e tereis nela, o

que cobicardes,

32,
uComo hospedagem de Urn

Perdoador, Misericordiador."

33, E quern melhor, em dito,

que aquele que convoca os homens
a Allah e faz o bem e diz: "For

certo, sou dos moslimes?"

34, E o bom e o mau nao se

igualam. Revida o ma J com o que

Vy^L^J-^ am l-jjy \a^j/^oi

3D H^^.^=^Jy^-^ 1
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e inelhor: cntao, eis aquele entre o

qual e ti ha inimizade, como intirno

aliado.

35. E isto nao se confere senao

aos que pacicntam. E isto nao se

confere senao ao dotado de

magmfica sorte.

36. E, se, em verdade, alguma

instiga^o de Sata tc instiga
(1)

,

procura refugio em Allah. Por certo.

Ele e 0 Oniouvinte, O Qnisciente.

37. E, entre Seus sinais, esta a

noite e o dia e o sol e a lua. Nao
vos prosterneis diante do sol nem
da lua, e prosternai-vos diante de

Allah, Quern os criou, se so a Ele

adorais,

38. E, se eles*
2)

se ensoberbecem,

os que estao junto de tcu Scnhor O
glorificam, noite e dia, enquanto

nao se enfadam.

39. E, dentre Seus sinais, esta

que tu ves a terra rrumilde
(3)

,
e,

quando fazemos descer, sobre ela,

a agua, move-se e cresce. Por certo,

Aquele, que a vivifiea, dara a vida

aos mortos. Por certo, Ele, sobre

todas as cousas, e Onipotente.

40. Por certo, os que profanam

Nossos sinais nao se escondem de

if.*

5 jJSftu^S*/^JL

^5 -^JJ^ ou| u^i>^>-

E - " -f .- 7 "i - . ..-

( 1 ) ()u seja, "sc te instigar, para revidares o ma]

(2) Eles. os descrentes.

Ou seja, a terra desprovida de vegetacao.

com o mal".
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Nos. Entao. quem e melhor; aqucle

que sera langado no Fogo, ou

aquele que vira a Nos, em
seguran9a, no Dia da Ressurrei^ao?

Fazei o que quiserdes. Por certo,

Ele, do que fazeis, e Onividente.

41, Por certo, aos que renegam a

Mensagem, quando esta lhes

chega, castiga-los-emos. E, por

certo, ele e um Livro poderoso;

42, A falsidade nao Ihe chega,

nem por diante nem por detras

dele. E a revela^ao descida de Um
Sabio, LouvaveL

43, Nao se te diz senao o que ja

foi dito aos Mensageiros, antes de

ti. Por certo, teu Senhor e

Possuidor de perdao e Possuidor

de dolorosa puni^ao,

44, E, se o houvessemos feito

um Alcorao em lingua foranea, eles

haveriam dito: "Que, ao menos,

seus versiculos fossem aclarados!

Um livro foraneo e um
Mensagciro arabe?!" Dize; "Ele e,

para os que creem, orientagao e

eura. E os que nao creem, ha

surdez em seus ouvidos, e ele lhes

e cegueira, Esses estao como se

fossem ehamados de longinquo

lugar/'

45, E
?
com efeito, concederamos

a Moises o Livro, e discreparam

dele. E, nao fora uma Palavra

* i _ ^

ti'
'

A —



41. Suratu Fussilat Parte 25 793 T 0 t Js-l

antecipada
(1) de teu Senhor, haver-

se-ia arbitrado enlre eles
(2)

. E, por

certo, estao em duvjda tormentosa

acerca dele,

46. Quern faz o bcm o faz cm
benefieio de si mesmo. E quern faz

o mal o faz em prejuizo de si

mesmo. E teu Senhor nao e injusto

com os servos.

47. A Ele cabe a ciencia da

Hora. E nenhum fruto sai de seu

involucro, e nenhuma varoa

concebe, nem da a luz senao com
Sua ciencia. E, um dia, quando Elc

os*
3) chamar e disser: "Onde estao

Meus parcei ros?", dirao: "Noti-

ficamo-Te; nao ha testemunha

alguma disso. entre nos
"

48. E o que, antes, invocavam,

sumira, para longe deles, e pensarao

que nao terao fugida alguma.

49. 0 ser humano nao sc enfada

de suplicar o bem e, se o mal o

toca, fica desesperado, desalentado.

50. E, cm verdade, se o fazemos

cxperimentar uma misericord! a,

vinda de Nos, apos um infortunio,

que o haja atingido, dim: "Isso se

deve a mim, e nao penso que a

Hora advenha; e. em verdade, se

7-"*t ***** ^ TTirt \ "T

^j£=^i 3?3

(MCf. X 19 n2.

(2) Eles; os Quraich

(3) 0
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eu for retornado a meu Senhor, por

certo, terei, junto dEle, a mais bela

recompensa." Entao, em verdade,

informaremos os que renegam a Fe

do que fizeram e, em vcrdadc, fa-

los-emos experimenlar duro

castigo

51. E, quando agraciamos o ser

humano, ele da de ombros e se

distancia, sobranceiro. E, quando o

mal o toca, ei-lo com largas siiplicas,

52. Dize: "Vistes? Se ele
(l)

e de

Allah, em seguida, renegai-lo,

quern e mais descaminhado que o

que esta em profunda discordia?"

53. Fa-los-emos vcr Nossos

sinais nos horizontes e neles

mesmos, ate que se tome evidente,

para eles, que ele, Alcorao, e a

Verdade, E nao basta que teu

Senhor, sobrc todas as eousas, seja

Testemunha?

54. Ora, por certo, eles estao em
contestacao acerca de deparar de

seu Senhor. Qra, por certo, Ele

esta, sempre, abarcando todas as

cousas.

7^ <^

.-" -r-

(0 Ele: o Alcorao.



42. Suratu Ach-Chflra Parte 25 795

SURATU ACH CHIJRA (1)

A SURA DA CONSULTA

De Makkah - 53 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Miser icordiador.

1. Ha, Mim.

2.
E

Ain, Sin, Qaf*
2)

.

3. Assim, Allah, 0 Todo-

Poderoso, 0 Sabio, faz revela^oes

a ti c aos que foram antes de ti,

4* DEle e o que ha nos ceus e o

que ha na terra, E Ele e O
Altissimo, O Magnifico.

5. Quase os ceus se espeda^am,

de cima abaixo, por Sua

magnificencia E os anjos

glorificam, com louvor, a seu

Senhor, e imploram perdao Para

; 'i

0) Ach-Chuni inflnitivo substantivado de chJuara, consuttar. Assim se denomina a

sura, pela men^ao dessa palavra no verskulo 38, Como tod as as suras de Makkah,

esta trata da crenc^a, mas com a particularidade de enfatizar a veracidadc da

Revel acao e da Mensagem divina, lnicia-se pela ratificaclo de que foi Deus Quern

reveton as mensagens a todos os profetas, e de que a ultima Mensagem. a dc

Muhammad, e, apenas, continua^ao das mensagens anter lores; e atenta para a

existencia de uma unica fonte para eslas revelac-oes: Deus. de forma que a

Mensagem de Muhammad tern a mesma origem da de Noe, AbraSo, Maiscs e

Jesus A sura, ainda, trata dos sinais de Deus: a prodigal izacjio ou restneao do

sustento, segundo Sua vontade; a chuva, como a grande misericordia divina para o

homem; os seres animais do ceu e da terra, as naus que singram oceanos Fala,

tambem. de assumes cscatologicos e descreve a reac^ao dos incredulos dianic do

tonne n to infernal; exorta, outrossim, os homens a se livrarem dos pecados, anles

que seja larde demais Finalmcnte, a sura reitera a imensa soberania divina. que,

deliberadamente, pode obsequiar os seres humanus com filhos ou filhas, ou pode

torna-los estereis. E ela termina cam a exposicio dos meios, pelos quais Deus

envia Sua revela^ao a Seus mensageiros

(2) Acerca destas letras e das do versiculo anterior, vide II 1 n3.
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quern esta na terra. Ora, por certo T

Allah, Ele e O Perdoador, O
Misericordiador,

6. E os que tomam, alem dEle,

protetores, Allah sobre dcs e

Custodio; e tu, Muhammad, sobre

eles, nao es palrono.

7. E, assim, revelamo-te urn

Alcorao arabe, para admoestares a

Mae(1)
das cidades e a quem (2)

esta

a seu redor; e para os admoestares

do indubitavel dia do juntar
(3)

, Um
grupo estara no Paraiso, e um
grupo estara no Fogo ardente.

8. E, se Allah quisesse, haveria

feito deks(4
* uma so comunidadc,

mas Ele faz entrar em Sua

misericordia a quern quer. E os

injustos nao terao ncm protetor

nem socorredor.

9. Tomam eles, alem dEle,

protetores? Entao, Allah e O Unico

Protetor. E Ele da a vida aos

mortos. E Ele, sobre todas as

cousas, e Onipotente.

10. Seja o que for de que

discrepeis, seu julgamento e de

Allah. Dize; "Esse e Allah, meu

<-ss r <-\ j^f^> :Y

0

(1 ) Ou seja, Makkah.

(2) Ou seja, as tribos ao redor de Makkah.

0) Dia do Juntar: Dia da Rcssurreieao, quando Lndas as criaiuras estanio reunidas,

para darem contas de seus atos.

(4) Deles: dos homens Deus haveria feito da humarudadc um so grupo. homogenco



42. SQratu Ach-ChOra Parte 25 797

Senhor, NEle confio c para Ele me
volto contrite

10 ."

11. Ele e 0 Criador dos ecus e

da terra. Ele vos fez, de vos

mesmos, casais^
2
\ e dos rebanhos,

casais: com isso, multiplica-vos.

Nada c igual a Elt\ E Ele e O
Oniouvintc, 0 Onividente.

12. DEle sao as chaves dos ceus

e da terra, Ele prodigaliza o sustento

a quern quer, e restringe-o, Por certo,

Ele
;
de todas as cousas, e Onisciente,

13. Da religiao. Ele legislou,

para vos, o que recomendara a

Noe, e o que te revelamos, e o que

recomendaramos a Abraao e a

Moises e a Jesus: "Observai a

religiao e, nela, nao vos separeis"

E grave para os idolatras aquilo 1
' ' a

que os convocas. Allah atrai, para

Ele
;
qucm Ele quer, e guia, para

Ele, quern se Lhc volta contrite.

14* E eles nao se separaram
(4)

senao apos haver-lhes chegado a

ciencia, movidos por rivalidade,

entre eles, E, nao fora uma Palavra

antecipada de teu Senhor,

postergando seu julgamento ate

Jj\

J*

* ^ ^ v^vj *\ - , J**^^ «y

(1) Trata-se, aqui, segundo os exegetas. da fa Ia de Muhammad aos crentes.

(2) Ou seja, assim como Deus formou urn casal do homcm c da mulher, formou,

tambem, entre os animais. os casais corresponds rites.

(3) AqinLo: a unicidadc de Deus.

(4) Alusao a todo aqucle que pcrmanecia, rcnitentemcntc. incrcdulo, apos o ad ven to

de uma mensagem monoteista.



42, Suratu Ach-Chura Parte 25 798

urn termo designado, arbitrar-se-ia,

entrc elcs. E
;
por certo, aqueles

(l>

,

aos quais se fez herdar o Livro,

depois deles, estao em duvida

tormentosa acerca dele
(2
\

15, Entao, por isso, convoca,

pois, os homens F se reto, como
te foi ordenado, e nao sigas suas

paixoes, E dize;
u
Creio nos Livros

que Allah fez descer. E foi-me

ordenado fazer justi^a, entre vos,

Allah e nosso Senhor e vosso

Scnhor\ A nos, nossas obras, e a vos,

vossas obras. Nao ha argumentacao

entre nos e \6s. Allah nos juntara.

E a Ele sera o destino."

16, E os que argumentam, sobre

Allah, apos haver sido Ele atendido,

seu argumento e refutado perante

seu Senhor, e, sobre eles, e uma
ira; e terao veemente castiao,

17, Allah e Quern fez descer o

Livro, com a verdade, e a balancaC3}
.

E o que te faz inteirar-tc dc que a

Hora, talvez, esteja proxima?

18, Os que nela nao creem

procuram apressa-la, E os que

creem estao dela amedrontados, e

sabem que ela e a verdade. Ora, por

certo, os que altercam sobre a Hora

estao em profundo descaminho.

VLr* — (J^
1

'Wis

\t.s J.

( n Aqueles os judeus e criMaos contemporaneos do Profeta Muhammad
(2) Dek: dc Muhammad.
0) A Balanca: ajusliva.
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19. Allah e Sutil para com Seus

servos. Blc da sustento a quern quen

E Ele e O Forte, O Todo-Poderoso,

20. A quern deseja as searas
(

1

'

da Derradeira Vida, acrescentamo-

Ihe suas searas. E a quern deseja as

searas da vida terrena, concedemo-

lhe algo dela, e nao tera, na

Derradeira Vida, porcao alguma.

21. Ou tern eles parceiros
(2)

que

legislaram, para eles, o que, da

religiao
?
Allah nao permitiu? E, nao

fora a Palavra da decisao
(3)

?
haver-

se-ia arbitrado, entre eles, E, por

certo, os injustos lerao doloroso

castigo.

22. Veras os injustos amedron-

tados do que cometeram. enquanto

ele
(41

estiver caindo sobre eles, E
os que creem c fazem as boas

obras estarao nos floridos eampos

dos Jardins. Terao o que quiserem, ' ^
junto de seu Senhor Esse e o

grande favor.

23. Isto e o que Allah alvissara a

Seus servos que creem e fazem as

boas obras, Dize;
£iNao vos pe^o

premio algum por isso, senao a

j ?*v *<\\-*K. -----

(1) 0« sej a, as colheitas, que, m eta foricamen te, signiftcam os premios cothidos, nesta

ou na outra vida,

(2) Parceiros: idolos.

0) Trata-sc da decisao divina de postcrgar o castigo dos idolatras c dos descrentes ate

o Dia da Ressurrcicao

(4)
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afei^ao para com os parentes." E
?

quern pratica boa a^ao, Nos, a esta,

acrescentaremos
(1)

algo de bom, Por

certo, Allah c Perdoador, Agrade-

cido.

24. Ou dizem: "Ele forjou mentira

acerca de Allah?" Entao, se Allah

quisesse, selar
(2)

-te-ia o coragaa E
Allah cancela a falsidade e

estabelece, com Suas palavras, a

Verdade. Pot certo, Ele, do ultimo

dos peitos, e Onisciente.

25, E Fie e Quern aceita o

arrependimento de Seus servos, e

indulta as mas obras, e sabe o que

fazeis;

26* E Ele atende aos que creem

e fazem as boas obras, e acrescenta-

Ihes algo de seu favor, E os

renegadores da Fe terao veemente

castigo,

27, F, se Allah prodigalizasse o

sustento a Seus servos, haveriam

cometido transgressao, na terra; mas

Ele faz descer, na justa medlda, o

que quer, Por certo, Ele, de Seus

servos, e Conhecedor, Onividente,

28. E Ele e Quern faz descer a

chuva, apos se desesperarem; e Ele

esparge Sua Misericordia. E Ele e

O Protetor, O Louvavel.

jLs b lo^jj' JpJj^'< Jj>Jul*

ji* i-f t ' . 4^ -----

0) Ou seja. Deus aumemara o valor da recompensa a boa a^ao feita.

(2) Ou seja. Deus escudaria o cora^ao do Profeta, enchendo-o de paciencia, para ele

poder suportar as vituperios dos adversaries,
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29* E, entre Seus sinais, esta a

cria^ao dos ceus e da terra, e dos

seres animais, que, em ambos,

espalha, E Ele, para junta-los

quando quiser, e Onipotente,

30. E o que quer que vos alcance

de desgra^a, e pelo que vossas maos

cometem, E Ele indulta a muitos.

31. E nao podeis escapar do

castigo de Allah, na terra. E nao

tendes, alem de Allah, nem
protetor nem socorredor,

32. E, entre Seus sinais, estao as

naus correntes no mar, elevadas

como as montanhas.

33. Se quisesse, faria detcr-sc o

vento; entao, permaneceriam elas

quedas, em su superficie - por

certo, ha nisso sinais para todo

perseverante, agradecido -

34. Ou as faria naufragar com
seus viajores, pelo que cometeram.

E a muitos indultaria.

35. Isso, para exortar os crentes

e para que os que discutem acerca

de Nossos sinais saibam que nao

terao fugida alguma

.

36. Entao, o que quer que vos

seja concedido e, apenas, gozo da

vida terrena, Mas o que ha junto de

Allah e melhor e mais permanente

para os que crccm e confiam em
seu Scnhor,

9 I

3 ^ij 0£ *i 0j J J*
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37, E para os que evilam os

grandes pecados e as obscenidades

c que, quando irados, perdoam,

38, E para os que atendem a seu

Senhor, e cumprem a ora^ao, e

cuja conduta e a consulta, entre

eles, e despendam daquilo que Ihes

damos por sustento,

39. E para os que se defendem,

quando a opressao os alcanna,

40. E a recompensa de ma a^ao

e ma a^ao igual a ela. E quern a

indulta e se emenda, seu premio

impendera a Allah- Por certo, Ele

nao ama os injustos.

4LE, em verdade, os que se

defendem, apos haverem sofrido

injustica, a esses nao cabera

repreensao,

42. Apenas, cabe a repreensao

aos que praticam injustica contra

os homens c cometem, sem razao,

transgressao na terra. Esses terao

doloroso castigo.

43. E? em verdade, quern pacienta

e perdoa, por certo, isso e da firmeza

indispensavel em todas as resolucoes.

44. E aquele, a quern Allah

descaminha, nao tera, depois dEle,

protetor algum. E tu veras os

injustos, quando virem o castigo,

dizer: "Ha caminho para revoga^ao

disso?"

5$ JPyb
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45. E tu ve-los-as expostos a

cle
(1

\ sendo humilhados pela vileza,

olhando de soslaio. E os que creem

dirao; 'Tor certo, os perdedores sao

os que se perdcram a si mesmos e a

suas familias, no Dia da Ressur-

reicao," Ora, por certo, os injustos

eslarao em permanente castigo,

46. E nao terao protetores que

os socorram, alem de Allah. E

aquele a quem Allah descaminha

nao tera caminho algum.

47. Atendei a vosso Senhor,

antes que chegue um dia, para o

qual nao havera revogacao da parte

de Allah, Nesse dia, nao tereis

refugio algum e nao tereis negacao

alguma de vossos pecados

48. E, se te dao de ombros, nao

te enviamos, sobre eles, por

custodio, Nao te impende senao a

transmissao da Mensagem. E, por

eerto, quando fazemos experimentar

ao ser humano miseric6rdia
(2)

vinda de N6s
?
com ela jubila. E, se

uma ma apao
(3)

os alcanca, pelo

que suas maos anteciparam, por

certo, o ser humano se toma ingrato.

49. De Allah e a soberania dos

ceus e da terra. Ele cria o que quer.

**" i~> ". -- ..."

O^0

(0 A ele: ao Fogo.

(2) Miserkordia: as gramas divinas, como a saude. a prosperidade e tantas oulras.

(3) Ma a^ao: as desgra^as. como a doen^a T a pobreza



42. Suratu Ach-Chura Parte 25 804 1 T l£j>3

Ele dadiva a quern quer com
meninas, e dadiva a quern quer

com os mertinos.

50. Ou os reune em casais de

meninos e meninas. E faz esteril a

quern quer. Por certo, Ele e

Onisciente, Onipotente,

51, E nao e admissive! a um
mortal que Allah lhe fale, senao

por revela^ao, ou por tras de um
veu(1)

?
ou pelo envio de um

Mensageiro; entao, este revela,

com Sua permissao, o que Ele quer,

Por certo, Ele e Altissimo, Sabio.

52. E, assim, rcvelamo-te um
Espirilo

(2)
de Nossa ordem. Tu nao

estavas inteirado do que era o

Livro nem do que era a Fe\ mas

Nos o
{3)

fizemos, como luz, com
que guiamos a quern queremos de

Nossos servos. E
t por certo, tu

guias os homens a uma senda reta,

53, A senda de Allah, de Quern

e o que ha nos ecus e o que ha na

terra, Ora, a Allah destinam-se as

determinacoes!

(0 Nao se trata, obviamente, de um veu material, mas de um veu impondcravel, que

impede o ser humano de eonlemplar a Deus, embora possa uuvi-LO. perfeitamentc,

tai como ocorreu a Moises. As eondieoes ITsico - verbais - espirituais do homem. ainda,

sao insuficientes para que ele tenha a gloria da tontempta^ao divina, na vida terreal.

(2) Espirito: o AEcorao, que da alento ao toraeSu dos homens

(3) O: o Alcorao.
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SURATU AZ-ZUKHRUF(U

A SURA DO ORNAMENTO

De Makkah - 89 versiculos,

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

l.IIa, Mim (2)
,

2. Pelo Livro explicito!

3. Por certo, Nos o fizemos um
Alcorao arabe, para razoardes.

4. E, por certo, estando na

MaV 3) do Livro, junto de Nos. ele

e altissimo, sabio.

5. Entao. privar-vos-iamos da

Mensagem, abandonado-vos, por que

sois um povo entregue a excessos?

0) Az-Zukhruf este substantives que significa, basicamcnte
7
o ornamento ou o ouro,

tambcm, enema o sentido de mobilia que ornamcnta a casa, ou o de floreios do

estUo. A palavra, que aparece no versiculo 35, vai denominar a sura. Por ser

revelada em Makkah, ela trata dos mesmos temas conccrncnr.es a unicidade de

Deus a Mensagem divina. a Rcssurreicao. Apos a exaltacao initial do valor do

Alcorao. a sura dispone sabre a atitudc dos povos que desmentiram os mensagciros

dc Deus, escarnecendo deles. Scgui:, exemplificando o podei soberano de Ekus

com varios sinais, encontrados na natures Apesar disso. os idolatras de Makkah,

persistindo cm suas praticas politelstas, ad uram idolos junto dc Deus, e, por

abominarcm as ft lb as mulheres, que consideravam inutcis na gucrra, na defesa da

tribo c no dialogo. atrihuem-nas a Deus. A seguir, relaia a historia dc Abraao com

seu pai e scu povo: torna a mencionar us idolatras de Makkah e sua estupefaeao

diante de que o Alcorao nao haja si do revelado a um dos proceres da comunidade

em que vivem. A sura traz, tambcm. a historia de Moises e Farao, e o nefaslo fun

deste ultimo. Jesus, filho de Maria, 6 aludido como um servo agraciado por Deus,

E, apos advertir os incredulos do lormentu do Dcrradciro Dia, alvissara aos crentes

as magnificentcs recompensas, nesse Dia. Fmalmenle, rcssalva que Deus e 0

Soberano Absolute, nos ecus c na terra, e que os idolatras devcm mcreccr o

indulto do Profeta.

(2)Cf II 1 n3.

0>CT. XIII 39 nl.
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6. E quantos profetas enviamos

aos antepassados!

7. E nao lhes chegou profeta

algum, sem que dele zombassem.

8. Entao, aniquilamos os mais

temiveis que eles; e ja precedeu
(l)

o exemplo dos antepassados.

9. E, sc lhes perguntas: "Quern

cnou os ceus e a terra?", cm
verdade, dirao:

u
Criou-os 0 Todo-

Poderoso, 0 Onisciente.
11

10. Ele e Quern faz da terra leito

e, nela
?
fez-vos caminhos, para vos

guiardes.

11. E Ele e Quern faz descer do

ceu agua, na justa medida, c, com
ela, revivescemos uma plaga morta.

Assim, far-vos-ao sair dos sepulcros.

12. E Ele c Qucm criou todos os

casais de seres, e vos fez do barco e

dos rebanhos aquilo em que montais,

13. Para vos instalardcs sobre

seus dorsos; em seguida, para vos

lembrardes da gra^a de vosso

Senhor, quando vos instalardes nelcs

e disserdes; "Glorificado seja Qucm
nos submeteu tudo isto, enquanto

jamais seriamos capazes de faze-lo.

14. "E
;

per certo, seremos

tornados a nosso Senhor/'

.5 J

U) Em varies lugares do Alcorao. encontramos men^ao aos povos que desmcntiram

OS mensageiros, c do ncfasto 11m que liveram. E!a serve a posteridade de exemplo

admoestiidor.
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15. E fizeram-Lhe parte
0

}

de

Seus servos. Por certo, o ser humano

e um ingrato declarado.

16. Sera que tomou Hie filhas,

para Si
?

dentre o que criou, e

escolheu, para vos, os filhos?

17. E, quando a urn deles se lhe

alvissara o nascimento de um
semelhante ao

t21 que ele atribui aO
Misericordioso, sua face toma-se

encgrecida, enquanto fica angus-

tiado.

18- E como atribuir-Lhe quern

cresce entre adornos e nao e

arguente, na di sputa?

19, E fizcram dos anjos
?
que sao

servos dO Misericordioso, seres

femimnos. Testemunharam eles

sua cria^ao? Seu testemunho sera

inscritOj e serao interrogados.

20, E dizem: "Se o Miseri-

cordioso quisesse, nos nao os

adorariamos," Eles nao tern ciencia

alguma disso. Eles nada fazem

senao imposturar.

21, Ou Nos Ihes concederamos

um Livro, antes dele
(3)

, e a ele se

ativeram? Nao.

22, Mas dizem: "Por certo,

i\1 \-

*t<1

(1) Os idolatras de Makkah destinavam a Dcus os anjos, como se dEle foram filhas c

nao servos que sao.

ou sej^, das filhas mutheres.

0) Dele: do Alcorao
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encontramos nossos pais em um
credo, e, por certo, em suas

pegadas, estamos sendo guiados,"

23* E, assim, antes de ti,

Muhammad, jamais enviamos a

uma cidade admoestador algum,

sem que seus opulentos habitantes

dissessem: 'Tor certo. encontramos

nossos pais em um credo e, por

certo, estamos seguindo suas

pegadas."

24. Ele
(l)

disse:
t%E ainda que eu

vos chegue com algo que guia

melhor que aquilo em que encon-

trastes vossos pais?" Disseram:

'Tor certo, somos rencgadores do

com que sois enviados,"

25* E vingamo-nos deles; entao

olha como foi o fim dos desmen-

tidores!

26, E quando Abraao disse a seu

pai e a seu povo: 'Tor certo, estou

em rompimento com o que adorais,

27. "Exccto com Quern me criou;

entao, por certo, Ele me guiara."

28. E fez disto
(2) uma palavra

permanente em sua prole, para

rctornarem.

29, Mas Eu Fiz gozar a esses
(3)

e

a seus pais, ate que lhes chcgou a

( 1 ) Ele: o admoestador.

(2) Disto: da unicidade de Deus

0) Esses: os idolatras de Makkah.

,J-r &

4- -
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Verdadc{1)
e urn cvidentc Mcnsa-

gciro,

30. E, quando a Verdade lhes

chegou, disseram;
4i

Isto e magia, E
somos renegadores dela."

31. E disseram: "Que este

Alcorao houvessc sido dcscido

sobre um homem^ notavel, das

duas cidades!"

32* Partilham eles a misericordia

de teu Senhor? N6s e que

partilhamos, entre eles, seus meios

de subsistencia, na vida terrena. E
elevamos, em escaldes, alguns

deles acima de outros, para que

uns tomem a outros, por servos. E
a misericordia de teu Senhor e

melhor que tudo o que juntam.

33. E, nao fora porque os

humanos se tornariam uma so

comunidade(3) de renegadores da

Fe, haveriamos feito para quern

renega O Misericordioso tetos de

prata, para suas casas, e degraus de

prata em que subissem;

34. E, ainda, portas, para suas

casas, e leitos sobre os quais se

reclinassem.

^l) C-^JJ lit*.^&**t

( 0 A Verdade; o Alcorau,

(^) E alusao ou a Al WalTd Ibn Al MughTra, de Makkah, ou a
cUrwah Ibn Mascud Ath

ThaqafT, de Al -Taif.

0) Se nao fosse porque todos os homens, seduzidos pelos bens materials, se esquecem

de Deus e se tornam desc rentes, Deus os cumularia com tudo quanto descjam, aqul

na terra. E mister que saibam que tudo isso nao passa de vaidade e nenhum valor

tern dianle dos imponderaveis bens da Derradeira Vida.
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35. E ornamento. E tudo isso

nao e senao gozo da vida terrcna. E

a Derradeira Vida, junto de teu

Senhon sera para os piedosos.

36. E a quern fica desatento a

lembranca dO Misericordioso,

destinamo-lhe um demonio, e este

lhe sera um acompanhante

37. - E, por certo, clcs
(1)

os
(2)

afastam do caminho, enquanto

supoem estar sendo guiados -

38. Ate que, quando chegar a

Nos, dira ao demonio:
LLQuem

dera houvesse, entre mim e ti, a

distancia de dois levantes
(3) !" E

que execravel acompanhante!

39. E isso de rmda vos

beneficiara, nesse dia - uma vez

que fostes injustos - porque sere is

participes, no castigo,

40. Entao, podes tu fazer ouvir

os surdos
;
ou podes tu guiar os

cegos e a quern esteja em evidente

descaminho?

4LE, se te fazemos ir
(4
\ por

certo, vingar-nos-emos deles;

^ ^ ^

(0 Eles: os demonioii.

(2)0 os idolalras.

0) O idotatra Iamenta o mo de haver scguido o demdniu c almeja cntrc cles uma

enorme d island a. lal como a existente entre dois nascercs de sol. Alias, a Iguns

exegetas interprelam a expressao "dois lev antes" eomo sendo o levante e o pocntc,

ou seja, a distancia entre a alvorada e o crepusculo.

(4) Ou seja, se Muhammad morrer.
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42. Ou, se te fazemos ver o que

Ihes prometemos, ve-lo-as n por

certo, Nos, sobre eles, somos

Potentissimo.

43. Bntao, atem-te ao que te foi

rcvelado. Por certo, estas na senda

rcta,

44. E, por certo, ele*
l)

e honra

para ti e para teu povo. E sereis

interrogados.

45* E pergunta aos que, de

Nossos Mensageiros, enviamos,

antes de ti: "Se Nos fizemos, alem

dO Misericordioso, deuses, para

serem adorados?"

46, E, com efeito, enviamos

Moises, com Nossos sinais, a

Farao e a seus dignitaries. Entao,

disse: 'Tor certo, sou Mensageiro

dO Senhor dos mundos."

47, E, quando elc lhes chegou,

com Nossos sinais, ei-los que se

riram deles.

48, E nao os fizemos ver sinal

algum, sem que fosse maior que

scu precedents E apanhamo-los

com o castigo, para retornarem.

49, E disseram:
A'0 Magico!

Suplica, por nos, a teu Senhor.

pclo
(2) que Ele te recomendou, Por

A -r

iwj j i

j r

GO^ 1
'*oi^^J

0) Ele: o Alcorao.

(2) Pelo: por aquito, ou seja, pela anulacao do castigo, caso os descrentes se voltassem

para a 1c mosaic a
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certo, seremos guiados<"

50. E, quando removemos deles

o castigo
1

\ ci-los que violaram

sua promessa.

51. F Farao clamou a seu povo.

Disse: "O meu povo ! Nao e minha

a sobcrania do Egito e estes rios

que correm a meus pes
(2)

? Entao,

nao o enxergais?

52 . "Nao sou eu melhor que cste,

que e misero e quase nao pode

expressar
(3)

-se.

53. "Que sobre ele houvcsse

lancado bracelete
(41

de ouro, ou

com ele houvessem chegado os

anjos acompanhantes!"

54. E ele atordoou seu povo;

entao, obedeceram-no. Por certo,

elcs cram um povo perverso.

55. E, quando eles Nos
indignaram, vingamo-nos deles;

entao, afogamo-los todos.

56. E fizemos deles um prece-

dcnte e exemplo para a posteridade.

57. E n quando o filho dc Maria e

citado como exemplo, eis teu povo

fazendo dele alarido
(>
\ de alegria.

(OCf. VII 133.

(2) Ou scja, os aflucntcs do Nilo, que cornam abaixo do palado de Farao.

(3) Cf. XX 27 n2,

(4) 0 nao estar Moises omado com braceletcs de ouro - insjgmas da reakza - signillcava

que ele.aos olhosde l arao, nao era um soberano, c, portanlo, n&o merecia ser acatado.

(*) Quando o versiculo 98 da sura XXI foi
T assim, revelado: "Por certo, vos e o que
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58. E dizem: "Sao melhores

nossos deuses ou ele?" tiles nao

to
{l)

dao como exemplo senao para

contenderem; alias, sao um povo

disputante.

59, Ele nao e senao um servo, a

quern agraciamos e de quem fizemos

um exemplo para os filhos de Israel.

60.1:, se quisessemos, haveria-

mos fcito de vos anjos para vos

sucederem, na terra.

61. E, por certo, ele^
2

' sera indieio

da Hora; entao, nao a contesteis, e

segui-me. Lsto e uma senda reta.

62. E que Sata nao vos afaste

dela. Por certo, ele vos e inimigo

declarado.

63. E, quando Jesus chegou com

Jig)^i^^ jb^^Jtlfc j^-j^j

adorais, alcm de Ueus, sereis a acendalha da Geena os idolatras de Makkah,

consternados com o ataque, desferido peto Alcorao, a idotatria, modificaram,

ligeiramente, as palavras do verslculo, para confundirem 0 Profeta Muhammad. Lm
iugar de lerem, ai,

11

0 que adorais", Ham "quem adorais" e , neste caso, como
argumentou Abdullah Jbn Az-Zibac

ra, um dos idolatras dc Makkah, sc 0 Profeta

vencrava a Jesus e a Maria, sua mac, que. por sua vcz, cram adorados pclos cristans,

signifkava que clcs tambcm cram idolos c iriam scr h conformc 0 versiculo. a

acendalha da Geena Dessa forma, continue u Az-Ziba^ra, ele c os demais idolatras

nao sc impurtariam dc cstar no Fogo, pois estariam ao lado do Profeta Jesus c dc sua

mac c des anjos, que muilos outros adnravam. A capciosa observant) dc A/.-Ziba^ra,

cm defesa da idolatna. levou a aglomcraea'o dc idolatras a aplaudi-lo cslrepitosarnente.

Para deter 0 ahoroco, foi revelado 0 versieulo 101 da sura XXI, que csclarecc 0

cquivoco, di/cndo: "Por certo, aqueles, aos quais foi antecipada, por Nos, a mais

bcla reeompensa, esses serao dela (da Gecna) a fastados", 0 que vale dizer que

Jesus e Maria c os anjos nao cstao incluldns entrc os condenados ao Fogo.

I
1

) To: "isso a ti". ou scja, nao usaram do exemplo dc Jesus senao para confundirem 0

Profeta Muhammad.
(2) Ele: Jesus. Conforme a tradieao islarmca. a Hora Final se anunciara, com a

descensao dc Jesus a terra, para mataro (also Cristo e implantar ajustieano munda.
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as evidencias, disse: "Com efeito,

cheguei-vos com a Sabedoria^
1

* e

para tornar evidentc, para vos, algo

daquilo de que discrepais, Entao,

temei a Allah e obedecei-me.

64* "Por certo, Allah e meu
Senhor c vosso Senhor; entao,

adorai-O. Isto e uma senda reta,"

65, E os partidos discreparam
(2
\

entre eles. E ai dos injustos por um
castigo de doloroso dia!

66, Nao esperam eles senao que

lhes chcgue a Hora, inopinadamente,

enquanto nao percebam?

67, Nesse dia, os amigos serao

inimigos uns dos outros, exceto os

piedosos,
r

68, "0 Meus servos! Nada havera

que temer por vos, hoje, nem vos

entristecereis,

69, "Sao os que ereram em
Nossos sinais e foram moslimes.

7Q."Entrai no Paraiso, vos e

vossas mulheres; la, deliciar-vos-

eis/'

71, Far-se-a circular, entre eles,

baixelas de ouro e copos, E, nele,

havera tudo que as almas apetecem

e com que os olhos se deleitam. "E

SAX itfc r K \<i fa

^ » J*

4.*" » ^ ^ ^_

0 ) Ou seja, com o Evangelho.

(2) Referenda as seitas que divergiam quanto a nature/a de Jesus, come Dcus. ou filho

de Deus. ou como urn dos integrantcs da Santissima Trindade. Vide XIX 37 nl

.
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vos, ncle, sereis eternos,

72. E eis o Paraiso, que vos

fizerarn herdar, pelo que fazieis.

73. Nek, tercis fhitas abundantes:

delas comereis
"

74. Por certo, os criminosos serao

eternos, no castigo da Geena
?

75, 0 qual nao sc entibiara, para

eles, e, la, ficarao mudos de

desespero.

76. E nao fomos injustos com
eles, mas eles mesmos e que foram

injustos,

77. E clamarao: "6 Malik0

}

!

Que teu Senhor nos ponha termo a

vida!" Dira ele: "Por certo, ai,

sereis permanentes!"

78. "Com efeito, chegamo-vos

com a Verdade, mas a maioria de

vos estava odiando a Verdade,
11

79; Ou urdiram
(2)

eles algo?

Entao, N6s
;
tambem, urdimos algo.

80. Ou supoem que Nos nao

ouvimos seus segredos e suas

confidencias? Sim! E Nossos

Mensageiros celestials, junto deles,

escrevem o que fa/em

81. Dize:
Lt

Se 0 Misericordioso

LVVJ ,'i

H ) Malik: u nome do guard iao da Gcena.

(2) Alusao ao que os Quraich tramaram contra o Profcta, quando o desmcntiram c

prelend^ram muia-lo.
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tivessc um filho, eu scria o

primeiro dos adoradores dele."

82* Glorificado seja O Senhor

dos ceus e da terra, O Senhor do

Trono, acima do que eles alegam!

83. Entao, deixa-os confabular,

e se divertirem, ate depararem sen

dia, que lhes e prometido.

84. E e Ele Quern, no ceu
3

e

Deus e, na terra, c Deus, E Ele e O
Sabio, O Qnisciente.

85. E Bendito seja Aquele dc

Quern e a soberania dos ceus e da

terra e do que ha entre ambos; e,

junto dEle, ha a ciencia da llora, c

a Ele sereis retornados.

86. E os que eles invocam, alem

dEle, nao possuem a intercessao,

exceto os que testemunham a

verdade, enquanto sabem,

87. E
;
se lhes perguntas: "'Quern

os criou?'\ em verdade, dirao;

"Allah!" Entao, como sc distanclam

da verdade?

88* E, por sua fala :

4iO Senhor

meuP
?

por certo, estes sao um
povo que nao ere.

89. Entao. indulta-os e dize:

''Salami" Paz! E eles logo saberao!

t&^-r * 1^ + *\ < if

seja, Deus jura pelas palavras de Muhammad: "O Senhor meu 1 ", quando O
invoca, que os idolatry dc Makkah sao um povo que nao ere.
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SURATU AD-DUKHAN*
1

*

A SURA DO FUMO

De Makkah - 59 versiculos.

Em name de Allah O
Misericordioso, O Misericordiador.

1. Ha, MTm(2)
.

2. Pclo Livro explicito!

3. Por ccrto, N6s o fizemos

descer em uma noite bendita* \ por

ccrto, somos Admoestadores.

4. Nela
(4
\ decide-se toda sabia

ordem,

5. Como ordem de Nossa parte.

Por certo, Somos Nos Que

enviamos a Mcnsagem,

6. Como misencordia de teu

Senhor. Por certo, Ele e O
Oniouvinte, O Onisciente,

(0 Ad-Dukhan 0 fumo, 0 vapor. Assim sc denomina a sura, pel a mcn^ao desta

palavra em seu vcrsieulo 10. Eta sc inieia pel a mcn^o dc que 0 Alcorao, rcvclado

por Dens, na noite aben^oada de Al Qadr, vsio para admo e star us homens e para

faze-los saber que Deus e 0 Senhor Unico do Um verso. Adiantc, a sura fa/ alusao

a Ressurreicao, como falo indubitavel, e refuta os argumenlos dos que negam a

Derradeira Vida, e estabelece uma comparable entre os idolalras de Makkah e os

an tep assad os, como Farao e seu povo, res saHand0 0 triste tormento que

padeceram, por negarem a Mensagem divina: afirma que 0 dia da Ressurreicao

sera 0 Dia da Uecisao, quando todos os homens se reunirao, para serem julgados e

rccompens ados. Pinalmente, a sura exorta 0 Profeta a alertar os incredulos, para se

acautelarem, quanto a aniquila^au total.

(2) Cf. 11 I n3.

(3) Noite bendita: a noite de Al Qadr, ou seja, a noile da Gloria, na qual se iniciou a

Revelacao do Alcorao.

(4) Ncsta noite, sao determinadas todas as questoes concern entes ao destino do

homem, no mundo: Sua vida, sua morte, seus exitos e malogros, suas riquezas,

suas p anurias.
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7. O Senhor dos ceus e da terra

e do que ha entre ambos, se estais

convictos disso.

8. Nao existe deus senao Ele,

Ele da a vida e da a morte. Ele e

Vosso Senhor e 0 Senhor de

vossos pais antepassados,

9. Mas eles, mergulhados em
duvida, se divertem.

10. Entao, fica na expeclativa de

um dia, em que o ceu chegara com
urn fumofn evidente,

11. Que encobrira os homens,

Dirao: "Estc c um doloroso castigo.

12* "Senhor nosso! Remove de

nos o castigo: por certo, somos

crentes!"

13. Como poderao ter a lemb-
(2) *

ranca ' disso, enquanto. com
efeito. Ihes chegou um evidentc

Mensageiro,

14. Em seguida, voltaram-lhe as

costas e disseram: "Ele esta sendo

instruido, e um louco."

15. Por certo, removeremos, por

um pouco, o castigo, mas, por

certo, a descrenca voltareis.

- * \ f
, + I

0) Alusao a um dos sinats da chegada da Hora, quando a terra se enchera de fumo

su foeante

(2) Comu haveriam de lembrar os idolatras de cumprir a promessa fcita, dc scrcm

crcntes. em lhes removendo Deus o castigo. se nem mesmo quiseram ouvir o

Profeta e o desdenharam quando ele Ihes chegou'!'
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16. Urn dia, desfcriremos o

maior golpe; por certo, deles Nos

vingarcmos.

1 7. E
3
com efeito, provaramos,

antes deles, o povo de Farao; e ja

lhcs havia chegado um nobre

Mensageiro
(1

\

18* Que dissera:
LC

Entregai-me

os servos dc Allah, Por certo, sou-

vos leal Mensagciro.

19,
UE nao vos sublimeis em

arrogancia
(2>

para com Allah. Por

certo, eu vos chego com evidente

comprova^ao.

20. "E, por certOj refugio-me em
mcu Senhor c vosso Senhor, contra

o mc apedrejardes,

21/% se nao credos em mim,

apartai-vos de mim."

22. Entao, ele invocou o seu

Senhor: "Por certo, estes sao um
povo criminoso."

23. Allah disse: "Entao, parte

com Meus servos, durante a noite.

Por certo, sereis perseguidos,

24. "E deixa
(3)

o mar como esta,

calmo: por certo, eles serao um
exercito afogado

"

ri >
-----

is. ^ "2

4e? Qil^ O'J ^-^

5 ^JJ^li^LVjJ^yylj

(1
) Rcfcrcncia a Menses

(2) Ou seja, desdenhadores das revel a^iks dc Deus e de Seus mensageiros

(3) Deus ordenou a Moises que nao se preocupe em golpear o mar s para Iccha-lo, apos

a travessia, pois Ele o fechara sobre o exercito de Farao, para afoga-los.
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25. Que de jardins e fontes

deixaram*
1

^

26. E searas, e nobrc residencia,

27. E graca, em que estavam

hilares,

28. Assim foi. E fizemos herda-

los
(2)

urn outro povo (3)
.

29. Entao, nem o ceu nem a

lerra choraram por eles, e lhes nao

foi concedida dilaeao,

30. E, com efeito, salvamos os

filhos de Israel do aviltante castigo

31. De Farao, Por certo, ele era

altivo, entre os que se entregavam

a excesses,

32. E, com efeito, escolhemo-

los
(4) com ciencia, acima dos

mundos.

33. E concedemo-lhes, dentre os

sinais
t5>

5
aquilo em que havia

evidente prova.

34. Por certo, estes
<6) dizem:

35. "Nao ha senao nossa primeira

morte, e nao seremos ressuscitados«

0j^^M&^J^

Alusao ao povo dc Farao.

(2) Los: todos os hens qui: pertenciam aos egipaos,

(3) Referenda aos filhos de Israel, Vide VII 137.

(4) Los: os filhus de Israel.

(5) Entre outros. os sinais fbram: o nana, as codornizes e a mar aberto.

(6) Estes: os idoblras de Makkah.
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36, "Fntao, fazei vir nossos

pais, se sois*
n
veridicos,"

37, Sao eles melhores ou o povo

de Tubba
r(2)

e os que foram antes

deles? Nos os aniquilamos. Por

certo, eram criminosos.

38, E nao criamos os ecus c a

terra e o que ha entrc ambos, por

diversao.

39* Nao os criamos, a ambos,

senao com a verdade, mas a

maioria deles nao sabe.

40, Por eerto, o Dia da Dccisao

sera seu tempo marcado, de todos,

41. Urn dia, em que nenhum

aliado de nada valera a outro

aliado; c clcs nao serao socorridos,

42* Exceto aquele de quern Allah

tiver misericordia. Por certo, Fie e O
Todo-Poderoso, 0 Misericordiador,

43. Por certo, a arvore de

Zaqqum*
3 *

44. Sera o alimento do pecador.

45. Como o metal cm fusao,

fervera nos ventres

46. Como o ferver da agua

ebuliente.

w _h

t ' ) Ou seja, v6s, u Profcta c scus scguidores.

(2) Tubba c
: trata-se de um prolcta ou de urn homcm sabio, do Yemen, que era crcnte

entre um povo descrcntc.

P) Cf. XXXVII 62 n2.
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47. Dir-se-a aos anjos: "Apan-

hai-o , e puxai-o para o meio do

Inferno;

48. "Em seguida, entornai,

sobre sua cabeca, algo do castigo

da agua ebuliente."

49. Dir-se-lhe-a:

"Experimentai-o! Por certo, tu te

imaginavas o todo-poderoso, o

nobre,"

50. Por certo, este
(2)

e o que

contestave is.

51. Por certo, os piedosos

estarao em segura morada.

52. Entre Jardins e fontes;

53* Vcstir-se-ao de fina seda e

de brocado; eles estarao frentc a

frente.

54. Assim sera. E fa-los-cmos

se casarem com huris de belos

grandes olhos.

55. Neles*
3
\ em seguran£a,

requestarao toda especie de frutas,

56. Neles, nao experimentarao

mais a morte, exceto a primeira

morte, E Ele os guardara do

castigo do Inferno,

z. 'J

4 J!

(0 O: o pecador.

(2) Este: o castigo,

(3) N eles: nos jardins.
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57, Como favor de teu Senhor.

Esse e o magnifico triunfo.

58, E, apenas, facilitamo-lc/
1

\

em tua lingua, para meditarem.

59, Enlao, expecta
(2)

. Por ccrto,

eles estao expectando.
^i^^0j^&^c^j*

(0 Lo: 0 Alcorao, que fbi cscritu cm lingua arabc, para que eles o entendessem.

(2) Gu scja, Muhammad devc aguardar a aniquila^au das idolalras. porque eles estao.

ecrtamente, aguardando a sua aniquila^ao.
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SURATU AL-JA'DJIYAHO)
A SURA DA COMUNIDADE

GENUFLEXA

De Makkah - 37 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador

L Ha, MTm (2)
,

2. A revela^ao do LivTo e de

Allah, O TodQ-Poderoso
r
0 Sabio,

3. Por certo, nos ceus e na terra,

ha sinais para os crcntes.

4. E, em vossa cria9ao, e nos

seres animais, que Ele espalha, ha

sinais para um povo que se

convence da Ressurrei^ao

5. E, na alternancia da noite e

do dia n e no sustcnto
(3) que Allah

faz descer do ecu e com que

0^^Mi^&t

(0 Al Jathiya: parti dpio preterite do verbu jatha. ajodhar-se, genufleclir A sura,

assim. se denomina, pcla merino dessa palavra em seu versiculo 28, corno adjunto

adnominal da palavra eomunidade. No Dia do Juizo, todos os puvos do itiundo

eslarao. humildcmente, ajoelhados. a espcra da presta^ao de comas. A sura se

mieia pela afirmaeao dc que o Akorlo c a revel acao de Deus, () Todo-Podcroso,

O Sabio. A scguir. reafirma a crcrn;a rnonotcista e ameaca, com terrivel eastigo, a

quern se insurgir contra ela Enumcra as gramas divinas para com os servos de

Deus e exorta os ere rites a perdoarem aos que descreem da Ressurreicao, e. a nao

se preoeuparem em puni-los, por lsso. porque somcnte Deus e Quern rccompensa

ou eastiga eada set humano. Knumcra. tambem, as gracas que Deus dispensou aos

filhos de Israel; a divergent] a nascida da inveja c do odio ex i stent c enire eles,

divergencia esta que Deus arbUrara. no Dia da Ressurreicao. Com rcspcito ao Dia do

Julzo, a sura recrimina a nescia atitude de seus detratores, que exigem, como prova

de veractdade, a imediata ressurreicao de seus pais. e. ainda, os faz saber que serSo

olvidados para sempre T nesse Dia, como olvidaram este mesmo Dia, na vida

terrena A sura find a, com louvores a Deus. O Grandiose Senhor de lodo o Uni verso.

(2) cf. II 1 nl
(3) Sustento: a chuva, ou se j a, a agua da chuva, que da vida a terra, da qual surge o

alimento para o homem.
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viviflca a terra, depois dc morta, e

na distribui^ao dos vcntos, ha

sinais para urn povo que razoa.

6. Esses sao os versiculos de

Allah: recitamo-los, para ti,

Muhammad, com a verdade,

Entao, em que mensagem crerao

eles
n)

, depois da de Allah e de

Seus versiculos?

7. Ai de todo constante impostor,

pecador!

8. Ele ouve os versiculos de

Allah, que se recitam, para ele; em
seguida, obstina-se na descren^a,

ensoberbecendo -se , como se os nao

houvcsse ouvido. Entao, alvissara-

Ihe doloroso castigo,

9. E
?

quando sabe algo de

Nossos sinais, toma-os-por objeto

de zombaria. Esses terao aviltante

castigo,

10. Diante deles, esta a Geena. E
de nada Ihes valera o que lograram

nem aqueles que tomaram por

aliados, alem de Allah. E terao

formidavel castigo.

11. Estc
(2)

e Orientacao. E os que

renegam os sinais de seu Senhor

terao castigo de doloroso tormento,

12. Allah e Quern vos submete

o mar, para, nele, correr o barco,

0^M^/M tP^^j^j

t Mr*

-r /

_J>*> Lfcj^i c-o 1 *jyf\i
l)

W E\t%: os idotatras de Makkah.

P) Este: o Akorao,
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por Sua ordcm, e para, nele*

huseardes algo de Seu favor e para

scrdcs agradecidos.

13. E submctc-vos o que ha nos

ceus e o que ha na terra: tudo e

dEle. Por certo, ha nisso sinais

para um povo que reflete.

14. Dize aos que crecm que

perdoem aos que nao csperam

pelos dias de Allah*
1}

,
para que Ele

mesmo recompense um povo, pelo

que lograva.

15* Quern faz o bem o fax em
beneficio de si mesmo. E quern faz

o mal o faz em prejuizo de si

mesmo. Em seguida, a vosso

Scnhor, sereis retornados,

16, E, com efeilo, eonccdemos

aos filhos de Israel o Livro e a

sabedoria e a profecia, e demo-lhcs,

por sustento, das cousas benignas,

e prefer!mo- 1 os a todos os mundos.

17. E concedemo-lhes cvidencias

da ordem(2)
. Entao, eles nao

discreparam senao apos haver-lhes

chegado a ciencia, movidos por

agressao entre eles. Por certo, teu

Senhor arbitrara, entre eles, no Dia

da Ressurreicao, acerca daquilo de

que discrepavam.

yip Oy^^iy [-=3

J-^^i-t-f^ll-t.l^-.l-'"

0)Cf. XIV 5 ill.

(2) Da Ordem: dos Mandamentos. Deus cstabelcceu, para os filhos de Israel, os limites

claros entre o licUo e o llicito, o ccrto c o crrado, por meio de mandamentos, que

devem ser seguidos.
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18. Em seguida, fizemo-te estar

sobre uma legislate de ordem;

entao, segue-a. F nao si gas as

paixoes dos que nao sabem.

19. Por certo, eles de nada te

valerao, diantc de Allah, E, por certo,

os injustos sao aliados uns aos outros.

E Allah c O Protetor dos piedosos.

20. Isto
(l)

sao clarividencias

para os humanos, e orienta^ao e

misericordia para um povo que se

convence da Derradeira Vidar

21. Ou supoem os que perpctram

as mas obras que Nos os faremos

iguais, em sua vida e em sua

morte, aos que ereem e fazem as

boas obras? Que vil o que julgam!

22. E Allah criou os ceus e a

terra, com a verdadc, E fe-lo, para

que cada alma seja recompensada

pelo que houver logrado; e eles
( )

nao sofrerao injusti9a alguma.

23. E viste aquele que tomou

por deus sua paixao, e Allah o

descaminhou, com ciencia, e Ihe

selou o ouvido e o coracao e Ihe

fez nevoa sobre a vista? E quern o

guiara, depois de Allah? Entao,

nao meditais?

24. E eles
(3)

dizem: "Nao ha

A ,~\, *

(0 Isto: o Alcorao

(2) Eles: todos os homens, ere rites e de.se rentes

(3) Eles: os dctratores da Ressurreicao.
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senao nossa vida terrena: morremos

e vivemos, e nada nos aniquila

senao o tempo." E eles nao lem

disso ciencia algunm Eles nada

fazem senao conjeturar.

25. E, quando se recitam, para

eles, Nossos evidentes versiculos,

seu argumcnto nao e senao dizer:

"Fazei vir nossos pais, se sois

veridicos"

26. Dize; "Allah vos da a vida;

depois, Ele vos da a morte; em
seguida, juntar-vos-a, no Indubitavel

Dia da Ressurrei^ao"; mas a

maioria dos homens nao sabe.

27. E de Allah e a soberania dos

ceus e da terra, E, urn dia, quando

advier a flora, nesse dia, perder-se-

ao os defensores da falsidade.

28. E tu veras cada comunidade

genuflexa. Cada comunidade sera

convocada para seu Livro
(l)

. Dir-

se-lhcs-a: "Hoje, sere is

recompensados, pelo que fazieis."

29.
u
Este Nosso Livro fala sobre

vos, com a verdade. For certo, Nos

inscreviamos o que fazieis/'

30. Entao, quanto aos que creem

c fazem as boas obras, seu Scnhor

fa-los-a entrar em Sua misericordia,

Esse e o evidente triunfo.

(0 Ou seja, o Livro, onde estao registrados os atos dos homens
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31. E, quanto aos que renegam a

Fe, dir-se-lhes-a;
4tE nao se

recitavam, para vos, Meus

versiculos, entao, ensoberbecestes-

vos e fostes um povo criminoso?"

32. E, quando se drsse: 'Tor

certo, a promcssa de Allah e

verdadeira e a Hora e indubitavel",

dissestes: "Nao cstamos inteirados

do que seja a Hora; nao

conjeturamos senao conjeturas, c
?

disso. nao estamos convielos.
,:

33. E mostrar-se-lhcs-ao as mas

obras que fizeram. E envolve-los-a

aquilo de que zombavam.

34. E dir-se-lhes-a;
(i

Hoje, esque-

cemo-vos como vos esquecestes o

deparar deste vos so dia. e vossa

morada e o Fogo. E nao tendes

socorredores,

35. "lssu, porque tomastes os

sinais de Allah, por zombaria, e

porque a vida terrena vos iludiu."

Entao, nesse dia, nao os farao sair

dele^
3)

, e nao serao absolvidos,

36. E, louvor a Allah, 0 Senhor

dos ceus e O Senhor da terra, O
Senhor dos mundos,

37. E dEle e a grandeza, nos

ceus e na terra. E Elc e O Todo-

Poderoso, O Sabio.

ot^liVu<Sj1£SX^Zo^

i CsL*}*? J&.\Jvb_£0>

0) Dele: do Fogo.
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SURATU AL-AHQAF (1)

A SURA DE AL-AHQAF

De Makkah - 35 vcrsiculos,

Em name de Allah, O
Miscncordioso, O Miser icordiador

1. Ha, MIm(Z
\

2. A revelacao do Livro e de

Allah, O Todo-Poderoso, 0 Sabio.

3. Nao criamos os ceus e a terra

e o que ha entre ambos senao com
a vcrdadc e com urn tcrmo

designado t3)
. E os que renegam a

Fe estao dando de ombros aquilo

de que sao admoestados.

4. Dizc: "Vistes
(4)

os
(5)

que

convocais, alem de Allah? Fazei-

me ver o que eles criaram da terra.

Ou tern eles participaeao nos ceus?

Fazei-me vir um Livro, anterior a

U) AhqaT: plural de jiiqf, nome do vale, em que habitava o povo de cAd.

Eiimologicamente, significa cohna de areia, sinuosa e eMensa Esla sura, assim, se

denomma pela mencao dessa palavra no versicuto 21, Inicialmente, ela deelara

que o Alcorao e revelacao Dcus, 0 Sabio Criador dos ceus c da terra; dcplora, a

seguir, a va atitude dos idolatras, apegados a idolos sem poderes. e sahenta que o

Profeta Muhammad transmite mensagem identica As dos mensageiros preccdentes,

e nao algo incdito; sublinha o valor dos pats., que os filhos devem venerar; cmi s

ainda
:
cenas do Dia do Juizo e narra historian do povo de LAd, assim eomo o

castigo que os atingira, por havercm desmcmido seus mensageiros Finalmenie,

relata a historia de algtms jinns que. admirados com a Icitura do Alcorao, passaram

a convencer seu povo a aceitar csta Mcnsagcm divina, pais era continuac&o e

conflrmacao dos livros divinos anteriores. A exortacao feita ao Profeta, para que

scja tlrmc e pacientc, enccrra a sura

(2)Cf. IT 1 n3,

0) Termo designado: o Dia do Juizo,

(4) 0 versiculo dinge~se aos idolatras de Makkah
(5) Os os idolos.
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este
(1

\ ou algum vestigio^' de

ciencia, se sois veridicos."

5. E quern mais descaminhado

que aquelc que invoca, alem de

Allah, os que nunca o atendcrao,

ate o Dia da Ressurreicao, e estao

desatentos a sua invoca^ao?

6. E, quando os humanos forem

reunidos, eles ser-lhes^-ao inimigos

e renegaderes de sua adoracao.

7. E, quando se recitam, para

eles
(4
\ Nossos evidentes versiculos,

os que renegam a Fe dizem da

verdade t5
\ quando lhes chega:

"Isto e evidente magia."

8. Gu dizem eles:
t4

EIe
{6)

o

forjou?" Dize:
4i

Se eu o houvesse

forjado, nada poderieis fazer por

mim, diante de Allah, Ele e> bem
Sabedor do que vos empenhais em
dizer dele , Basta Ele, por

Testemunha, entre mim e v6s + E Ele

e O Perdoador. O Misericordiador/'

(2)

9. Dize: "Nao sou uma
inova^ao

(!i)

, entre os Mensageiros.

o Alcorao.

(
2

) Ou sqa, prova cabal da idolalria, entre os antepassados

(3) Lhes: aos idolos.

(4) Eles: os idolalras de Makkah.

(5) Ou se
j
a, do Alcorao

(6) Ele: Muhammad.

(?) Dele: do Alcorao. Os idolalras sempre se cmpenharam em diTamar o Alcorao,

acusando-o de repositorio de mentiras

W Ou scja, Muhammad, a final, nao e o primeiro mensage iro enviado por Deus Nao

e aigo novo, incxi sterile, antes, mas o ultimo elo da corrcntc de mensageiros.
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E nao me intciro do que sera feito

de mini nem de vos, Nao sigo

senao o que me e revelado, e nao

sou senao evidente admoestador."

10. Dize: "Vistes? Se elc e de

Allah, e vos o renegais - enquanto

utna testemunha
<1}

dos filhos de

Israel o reconhece e nele ere - e

vos ensoberbeceis, nao estareis

sendo injustos? For eerto, Allah

nao guia o povo injusto."

11. R os que renegam a Fe dizem

dos que ereem: "Se ele
(2)

fosse um
bem, eles^ nao nos haveriam

antecipado, nisso." E, uma vez que

eles nao se guiam por ele, dirao:
u
Isto e uma velha mentiraP'

12. E, antes dele, houve o Livro

de Moises, como diretriz e

misericordia. E este
(4)

e um Livro

confirmador dos outros 1 em lingua

arabe, para admoestar os que sao

inj ustos; e e alvissaras para os

benfeitores.

13. Por certo, os que dizem:
4t

Nosso Senhor e Allah", em

*i # A ,t ' y< -* , -----

a Igo novo, inexistentc, antes, mas o ultimo elo da conenle de mengageims. ante ri ores

a ele.

0) Alusao a Abdullah Ibn Salam, chefe judaico que abragou o Islao e testemunhou

que o Aleorau e a eonfirmacao da Tora.

(2) Ele: o Islao.

(3) Eles: os pobres e humildes habitants dc Makkah. que seguiram Muhammad, entre

os quais, enconlravam-se cArnmar. Suhaib c ibn Mas cud

(*) Este: o Al corao.
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seguida, sao retos, entao, nada

havera que terner por eles, e eles

nao se entristecerao.

14* Esses sao os companheiros

do Paraiso; nele, scrao eternos,

como recompensa pelo que faziam.

15. E recomendamos ao ser

humano benevolencia para com
seus pais. Sua mae carrega-o

penosamente, e o da a luz, penosa-

mente. E sua gestapao e sua

desmama sao, ao todo, de trinta

meses (1)
; e ele desenvolve-se, ate

que, quando atinge sua forca plena

e atinge os quarenta anos, diz
(2)

:

u
Senhor meu! Induz-me a

agradecer-Te a graca, com que me
agraciaste, a mim e a meus pais, e

a fazer o bem que Te agracje; e

emenda-me a descendencia. Por

certo, volto-me arrependido para

Ti e, por certo, sou dos moslimes."

16. Esses
(3)

, de quern acolhemos

o meihor que fizeram, e de quern

toleramos as mas obras, estarao

junto dos companheiros do Paraiso,

(1) Aqui, cxiste a prova de que a gesta^ao minima e de seis meses
:
pois, conforme ja

se viu no versiculo 233 da sura II, a lactacjiu compteta dura dois anos Portamo, a

gcsiacao de seis meses mais a lactacao dc vinte e quatro meses perfazem urn total

de Irinta meses.

(2) Tratar-se-ia do que disse Abu Bakr - mais larde o prime iro califa islamieo - apos

haver abra^ado o IslSo. no que lot seguido por seus pais c sou filho, Abdur
Rahman, e sen neto Abu cAiTq r

0) Esses: Abu Bakr e os que suphcam como ele,
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E a verdadeira promessa que lhes

era prometida.

17. E aquele que diz a seus

pais: "Ufa a vos! Ambos me
prometeis que serei ressuscitado,

enquanto, antes de mim, passaram

as geracoes, sera que, ainda,

fossem ressuscitados?" E
ambos imploram socorrimento de

Allah, c dizem ao filho: "Ai de ti!

Cre tu! Por certo, a promessa de

Allah e verdadeira!" Entao, ele diz:
4

isto nap sao senao fabulas dos

antepassados."-

18« Esses*
2

* sao os contra quern

o Dito, sentcn^a, se eumprira,

junto de outras comunidades de

jinns e de humanos, que, com
efeito, passaram antes deles, Por

certo, eles serao pcrdedores.

19. E, para eada um desses,

havera escaloes, segundo o que

fizeram, E isso, para compensa-los

por suas obras. E eles nao sofrerao

injusti9a.

20. E, um dia, quando os que

renegam a Fe forem expostos ao

Togo, dir-se-lhes-a: "Fizestes

irem-se vossas boas cousas, em
vossa vida terrena, e, com elas, vos

(0 Rufcrcneia a Abdur Rahman lbn Abl Bakr antes, ainda. de abracar o Islfio, c

quando negava a Rcssurrci^ao, o que fazia que seus pais rogassem a Deus por ele.

Alias, tempos depois. convcHeu-sc ao Islao c tornou-se homem exemplar.

(2) Esses: os que renegam a Ressurrei^ao.
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deliciastcs. Entao, hoje, sereis

recompensados com o castigo da

vileza, porque vos ensoberbecieis,

na terra, sem razao, e porque

cometieis perversidade,"

21. E menciona o irmao
(,)

do
c
Ad, quando admoestou seu povo,

em A]-'Ahqaf*
2) - enquanto, com

efeito. haviam passado os

admoesladores adiante dele e

detras dele - dizendo:
iLNao adoreis

senao a Allah. Por certo, temo, por

vos, o castigo de um formidavel

dia/
1

22. Disseram: "Chegasle a nos,

para distanciar-nos de nossos

deuses? Entao, faze-nos vir o
[3)

que nos prometes, se es dos

vendicos."

23. Ele disse:
ikA ciencia disso

est a, apenas, junto de Allah. E eu

transmito-vos o
(4} com que sou

enviado, mas eu vos vejo um povo

ignorante."

24. Entao, quando o
(5)

viram,

como nuvem, que se dirigia a seus

vales, disseram; "Isto e uma nuvem

prestes a trazer-nos chuva/' Ao
eontrario! E o que apressasles: um

4y J^-A^'ji^^JJ^a^uj

fr
1

4

(') () Profeta Hud.

(2) Nome do vale, em que habitava o povo de cAd Cf. XL VI ] nl

.

(3) O: o castigo.

(4) O: aquilOs ou seja. a Mensagem
(5) 0: o castigo.
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vento em que ha doloroso castigo.

25. Ele profliga todas as cousas,

com a ordem de seu Senhor; entao,

amanhcccram mortos: nao se viam

senao suas vivendas. Assim,

recompensamos o povo criminoso.

26. E
?
com cfcito, empossamo-

los naquilo
(1) em que vos

(2) nao

cmpossamos. E fizcmo-lhcs ouvido

e vislas e corafoes. E de nada lhes

valeram seu ouvido nem suas vistas

nem seus coracoes, pois negavam

os sinais de Allah; e envolveu-os

aquilo de que zombavam,

27. E
;
com efeito, aniquilamos

as cidades
(3)

a vosso redot\ e

patentcamos

retornarem,

sinais para

28»Entao, que os que eles

tomaram por deuses, alem de

Allah, como tneio de aproxima^ao

dEIe, os houvessem socorrido! Ao
contrario, eles sumiram para

longe deles. Essa foi sua mentira e

o que forjavam.

29. E lembra-lhes de quando

dirigimos a ti urn pequeno grupo
;

de jinns, para ouvirem a leitura do

Alcorao, E, quando a presen-

ciaram, disseram: "Escutai!" Entao,

^9

(0 Naquilo; cm fore a c riquc/a.

(2) Vos; cs idotatras de Makkah.

(3) Ou seja, as cidades de Thamud. cAd c Lot
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quando foi encerrada, retiraram-se

a seu povo, admoestando-o.

30. Disseram: "O nosso povo!

Por certo, ouvimos urn Livro, que

foi descido depois de Moises, que

confirma o que havia antes dele;

ele guia a verdade e a uma vereda

reta.

31. "O nosso povo! Atendei o

convocador (
1
] de Allah e crede

nEle, que Ele vos perdoara parte

dos delitos e vos protegera de

do 1oroso eastigo.

32. "E quern nao atender ao

convocador de Allah, nao escapara

ao eastigo, na terra, e nao tcra

protetores, alem dEle. Estes

estarao em evidente descaminho."

33. E nao viram eles que Allah,

Que criou os ecus e a terra, e nao

Se extcnuou com sua cria^ao, e

Poderoso para dar a vida aos

mortos? Sim! Por certo, Ele, sobre

todas as cousas, e Onipotente.

34. E, um dia, quando forem

expostos ao Fogo os que renegam

a Fe, dir-se-lhes-a: "Nao e isto a

verdade?" Dirao: "Sim. por nosso

Senhor!" Dira Ele; "Entao,

experimental o eastigo, porque

renegaveis a Fe
"

< si

lJJ<$Xy&* A^jo CC

(H On scja, a Muhammad.
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35. Entao, pacienta, como
pacientaram os

(l)
dotados de firmeza,

entre os Mensageiros, e nao lhes

apresses o castigo. Urn dia, quando

virem o que lhes foi prometido,

estarao como se nao houvessem

permanecido, nos sepulcros, senao

por uma hora de um dia. Ele
(2)

e

transmissao da Verdade. Bnlao,

nao sera aniquilado senao o povo

perverso?

J

(1) Refereneia a Noe\ que suportou os viiupenos de seu povo; a Abraao, que nao

titubeou em sacrificar a seu filho; a Jac6 h que sofreu, estoicamente, a perda de seu

filho Jose, que suportou a prisao; a J 6. que pacientou sempre, mesmo em mizio a

tamos infortunios; a Moises, que liderou um povo rebcldc; a Davt, que sofrcu, por

40 an os, o remorse de pccar, e a Jesus, que desdenhou os bens materials, mesmo
em meu.j a turn as tenures.

(2) Ele; o Al
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SURATU MUHAMMAD
A SURA DE MUHAMMAD

De Al-Madmah- 38 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

1. Aos que renegam a Fe e

afastam os homens do caminho de

Allah, Ele lhes fara sumir as boas

obras,

2. E aos que creem e fazem as

boas obras e creem no que foi

descido a Muhammad - c isto e a

Verdade de seu Senhor - Ele lhes

remira as mas obras e lhes

emendara^
2)

a conditio.

3. Isso, porque os que renegam

a Fe segucm a falsidadc, e porque

os que creem seguem a Verdade de

seu Senhor, Assim, Allah propoe,

para os homens, sens exemplos.

4. Entao, quando deparardes, em
combate, os que renegam a Fe,

0) Muhammad: o Prof eta do Islao. Ksta sura, que assim se denomina peta mencao

deste nome, no versiculo 2 h evidencia, de initio, que Deus torna vas as boas obras

dos idolatras. por haverem seguido a falsidade, e redime as faitas dos crentes, por

haverem seguido a Verdade; enaltece o valor desta, a qual induz a recompensa

maxima; o Paraiso. na Derradeira Vida; explicita, ainda, o que se deve fazer com

os prisioneiros de guerra e patcntcia a situa^o dos crentes e idolatras, antes e

depots da mortc, com descncSo das plagas paradisiacal; ameaca trazcr a tona os

mesquinhos senlimentos dos hipocntas. e roga aos c rentes nao se desakntarem.

quando cm comb ate, uma vcz que, pcla propagacao da Verdade serao secundados

por Deus e, consequentcmcnte. serao su periores aos intmigos F i rialmen te,

convoca os c rentes a prodigalizarem bens, em benefkio dos necessitados, e alerta

contra a avare/.a. que e danosa, apenas, ao proprio avaro, lembrando que Deus e

Quern tern riqucza, nao scus servos.

(2) Ou seja, Deus melhorara as condiefics dos crentes.
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golpeai-lhes os pesco£os, ate quando

os dizimardes, entao, acorrentai-os

firmemente^. Depois, ou fazer-

Ihes merce (2
\ ou acehar-lhes

resgate, ate que a guerra deponha (j)

seus fardos> Essa e a determinate).

E, se Allah quisesse, dcfender-Se-

ia
(41

deles, mas Ele vos ordenou a

guerra, para por-vos a prova, uns

com outros. E aos que sao mortos,

no caminho de Allah, Ele nao Ihes

fara sumir as boas ohras:

5. Guia-los-a e emendar-lhes-a a

condicao;

6. E, fa-los-a entrar no Paraiso,

que Ele os fizera conhecer.

7. 6 vos que credes! Se socorreis

a Allah t5
\ Ele vos socorrera e vos

tornara firmes os passos.

8- E aos que renegam a Fe, a

eles, a desgraca! E Ele Ihes fara

sumir as obras.

9. Isso, porque odeiam o
[b)

que

Allah fez descer. Entao, Ele Ihes

anulara as obras.

10, Entao, nao caminharam eles,

na terra, para olhar como foi o fim

( ^ ) Os os que escaparam a morte,

(2) Ou seja. outorgar-ltKs a libcrdade, scm res gate

(3) Ou seja, ale que as arm as sejam deposlas, ou atO que rcinc a paz.

(4) Se Deus quisesse, triunfaria sobre eles, sen necessidade do combale. enviando-

Ihcs um castigo fulminantc.

(5) Socorrer a Deus: ajudar no combate pelo Islao.

(6) O: o Alcorao.
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dos que foram antes deles? Allah

profligou-os E, para os renegadores

da Fe, havera fim igual a este.

1 L Isso, porque Allah e Protetor

dos que creem, e porque os

renegadores da Fe nao tern protetor

algum.

12, Por certo, Allah fara cntrar

aos que creem e fazem as boas

obras em Jardins, abaixo dos quais

correm os rios. E os que renegam a

Fe gozam, nesta vida, e comem
como comem os rebanhos

(n
; e o

Fogo lhes sera moradia.

13- E quantas cidades, mais

fortes que tua cidade
(21

que te fez

sair, aniquilamos! E nao houve,

para eles, socorredor algum.

14, Entao, sera que quenV
3

' esta

fundado sobre evidencia^ de seu

Senhor e como aqueles^\ para os

quais e omamentada sua ma obra,

e seguem suas paixoes?

15. Eis o exemplo do Paraiso,

prometido aos piedosos: nele
?
ha

nos de agua nunca malcheirosa, e

rios de leite, cujo sabor nao se

rJJ X J-" -' _£.

2)

* *r* la ^-J

(1 ^ Tal como o animal que pascenta
:
sem saber que

:
um dia, sera imolado, o renegador

da Fe vive, come, dorme, sem atentar para o que Ihe reserva o futuro

(2) Alusao a cidade de Makkah, onde nasceu o Profcta e de onde foi cxpulso pela

tribo Quraich, hostil a sua pregacao religiosa

(3) Alusao aos cronies.

(4) Uma evidencia: o Alcorao. Vide XI 17 nl

t^) Aqudes: os idolatry dt; Makkah.
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altera, c rios de vinho, deleitoso

para quern o bebe, e rios de mel

purifieado. E, nele, terao todo tipo

dc frutos, e perdao de seu Senhor.

Sao esses como os que, no Fogo,

serao eternos, e aos quais se dara

de beber agua ebulicnte, que lhes

despeda^ara os intestinos?

16. E, enlre eles
(1)

, ha os que te

ouvem, ate que, quando saem de

perto de ti
?
dizem aqueles aos

quais foi concedida a ciencia; "Q

que ele disse ha pouco?" Esses sao

aqueles cujos cora9oes Allah selou,

e seguem suas paixoes

17. E aos que se guiam, Ele lhes

acresce orienta^ao e lhes concede

piedade.

18* Entao, nao esperam eles

senao que a Hora lhes chegue,

inop inadamenle? E, com efeito,

chegaram seus prenuncios
(2)

. E,

quando ela lhes chegar, como lhes

servira sua lembran^a^?

19. Entao, sabe que nao ha deus

senao Allah. E implora perdao para

teu delito e para os crentes e para

" "
,t ^ ..... -7..^

(1) Etes: os hipocritas que, assist indo as reunioes do Profeta e ouvindo-lhe.

des ate n tarn cnte, as palavras, perguntavam sarcasticos aos sabios, depots de

concluida a reuniao: "O que disse ele, mesmo? fr

.

(2) Refer£ncia aos sinais indicatives da aproximacao da Hora, como a chegada do

Profeta Muhammad, o ultimo dos profetas.

0) O idolatra menoscab a 0 que podera acontecer-lhc no final dos tempos, mas de nad a

the adianlara lembrar-se das advertencias leiias, a respcito da Hora. no Dia do

Juizo Final.
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as crentes, E Allah sabe de vossas

atividades e de vossas ultimas

moradias,

20. E os que creem dizem: "Que

seja descida uma sura!
11

E, quando

e descida uma sura precisa
U)

, e em
que o combate e mencionado, tu

ves aqueles, em cujos cora^es ha

enfermidade, olhar-te com o olhar

do desfalccido pela morte, Entao,

valer-lhes-ia mais

2L Obediencia e dilo conve-

niente, E« quando a ordem se

confirmou, se houvessem sido

veridicos com Allah, haver-lhes-ia

sido melhor,

22. Entao, se voltasseis as eostas,

qui^a, semeasseis a corrup^ao na

terra e cortasseis vossos la^os con-

sangumeos?

23. Esses sao os que Allah amal-

di^oou: entao, Ele os ensurdeceu e

Ihes encegueceu as vistas.

24. E nao ponderam elcs o

Alcorao, ou ha cadeados cm seus

cocoes?

25. Por certo, aos que vol taram
atras, apos haver-se tornado

evidente, para eles, a orienta^ao,

* j T J "i -

0 j^w^lJ^Jue^a

0) Ou scja, uma sura ondc a ordem divina c express a, clara e precisamente, sem

possibilidade de qualquer alterac&o.

(2) Ou seja, ao ser decretada a ordem para o combate dos crcntcs contra os rencgadorcs

da Fe.
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Sata os alicia a isso, e Ihes da vas

esperan^as,

26. Isso, porque eles
(1)

disseram

aos
(2)

que odeiam o que Allah fez

descer: ^Gbedecer-vos-emos, em
parte da ordem^V 1

R Allah sabe

seus segredos.

27* Entao, como estarao, quando

os anjos lhes levarem as almas,

golpeando-lhes as faces e as

nadegas?

28*Isso
;
porque elcs

(4)
seguiram

o que encoleriza a Allah, e

odiaram Seu agrado; entao, Ele

anulou suas obras.

29. Sera que aqueles, em cujos

coragoes ha enfermidade, supoem

que Allah nao fara sair a luz seus

rancores
r ^?

30. E
7

se quisessemos, far-te-

iamos ve-los, e, em verdade,

reconhece-los-ias por scu semblanle.

E 5 em verdade, tu os reconhecerias

por seu modo de falar
(6>

. E Allah

sabe de vossas obras,

Eles: os judeus de Al Madmah.
(2) Aos aos hipocrUas.

(3) Alusao a ofensiva contra o Profeta e ao desalento imposto aos dermis, para que

n^o com batessem na senda de Deus

W Eles: os judeus de Al Madmah.
(5) On seja. o odio e a hostilidade que os hipocritas dirtgiarcv tacitamentc, ao Profeta e

aos crentes

(6) O hipocrita nao expressa objetivamente seus propositos, eom o intuito de iludir os

outros.
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31. E, certamente, por-vos-emos

a prova, ate saber dos lutadores,

dentre vos, e dos perseverantes e

ate provar vossas noticias*
1
*.

32. Por certo, os que renegam a

Fe e afastam os homens do

caminho de Allah e discordam do

Mensageiro, apos haver-se tornado

evidente, para eles, a orientacao,

em nada prejudicam a Allah, e Ele

anulara suas obras,

33. 6 vos que credes! Obedecei

a Allah e obedecei ao Mensageiro,

e nao derrogueis vossas obras,

34. Por certo, os que renegam a

Fe e afastam os homens do caminho

de Allah; em seguida, mortem,

enquanto renegadores da Fe, Allah

nao os perdoara.

35. Entao
?
nao vos dcsanimeis e

nao convoqueis os inimigos a paz,

enquanto sois superiores, e Allah

esta convosco e nao vos subtrai as

obras.

36. A vida terrena e, apenas,

diversao e entretenimcnto. E, se

credes c sois piedosos, Ele vos

conccdera vossos prcmios, e nao

vos pedira vossas riquezas;

37. Se Ele vo-las pedisse, e,

sobre isso, insistisse convosco,

0) Ou seja v "ate termos conhccimcnto dc atos de obcdicncia ou desobediencia, de

vossa parte, quanto ao combatc".
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havcr-vos-ieis mostrado avaros, e

Fie haver i a feito sair a luz vossos

rancores,

38. Ei-vos convocados a despen-

der no caminho de Allah; entao.

ha, dentre vos, quem se mostre

avaro, E quem se mostra avaro sc

mostra avaro, apenas, em prejuizo

de si mesmo, E Allah e 0
Bastante a Si Mesmo, e vos sois os

pobres, E, se voltais as costas, Ele

vos substituira por outro povo; em
seguida, eles nao serao iguais a vos.

- r ^ ^ ' -v -5 K < s

;
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SfJRATL AL-FATH0

)

A SURA DA VITORIA

De Al-Madinah - 29 versiculos.

(') Al Fath: inflnitivo substantivado dc fataha, que, no sentido literal, sign i flea

abrir; ja, no strniido figurado, entre outros, sign i Ilea remover a angustia da alma
com a eonquista na batalha e, nesta aecpcao, essa palavra e mencionada nos

versicutos 1, IB c 27, passando, assim, a denominar a sura. Aqui, alude-se a

vitoria, obtida por Muhammad, no VI ano da Hegira (apro x imadamen te 7 628 d.C),

epoca em que os Qurakh, os maiores adversaries do Profeta, eoncordaram em
fazer com este urn tratado de pay, o tratado de Al Hudaibiyah, o mcsmo nome de

Lima local idad e nas imediacoes de Makkah. lsso ocurreu. quando o Profeta, apos

ver cm sonhas que visitava Makkah com seus seguidores, decidiu partir para la,

acompanhado de, aproximadamente, 1400 pessoas, Esiando o Profeta em Al

Hudaibiyah, os Quraich, ao sab erem de sua aproximacao, tentaram vetar sua

en trad a na cidade. O Profeta enviou, entao,
cUthman, Ibn cA flan, como seu

intermed iario, a fim de informa-los de que nao vinham para atacar, mas para

visitor a Mesquita Sagrada, tao-somcnLe. Como cUthman tardassc a regrcssar,

correii nolicia de que os Quraich o haviam matado. Sendo assim o Profeta se viu

no dever de v ingar a morte deste, no que eoncordaram seus seguidores,

comprometendo-se a ajuda-lo nesse tntento. Ao mcsmo tempo, ao sab erem disso,

os Quraich se inquietaram e enviaram, imediatamente, Sahl Ibn cAmr, seu grande

orador, a fim de cntcndcr-sc com o Profeta. Finalmentc, apos muitas dispulas,

ehegaram as partes a um acordo, cujos itens mais importantes eram: 1) a irs-gua

entrc os Quraich e os moslimes, por des anos; 2) o adiamento da visita do Profeta

a cidade de Makkah, para o ano seguinte
7
quando podenam entrar, pacificamente,

e com as annas guardad as, podendo la ficar trcs dias, durante os quais os Quraich

se manteriam ausentcs da cidade. Este tratado foi considcrado, historicamente,

triunfo muito import ante, pois, durante a tregua, os mosl trues sc puscram em
con tat u com varias tribos, da Peninsula Arabica, que passaram a converter- sc ao

islamismo, de forma que, nos dois anos subseqtientes, o numero dc neofitos do
Istao foi, incomparavelmente, superior ao dc todus us tempos anteriores, A sura T

inicialmentc, lay alusau a esta eonquista e suas consequeneias posittvas para a

disseminacao do Islao, para o eneorajamento dos moslimes e o enfraquecimento

dos hipocrilas c idolatras, que duvidavam do socorro de Deus ao Profeta, Depois,

alude a atitude dos omissos, que, ao serem convocados, em socorro ao Pro Ida.

eseusaram-se de tod a forma, para se eximuem da ajuda Enfati/a, ainda, a

magniflca atitude dos moslimes ao apoiarcm o Profeta. Critica a cobica dos

omissos, quando da partilha dos despojos nas batalhas o coir id as, tempos depois.

Eaz referenda ao proposito divino de obstar a batalha entre os mosiimes e os

(Quraich, cm Al Hudaibiyah, a fim de que, ncla, nao percccssem os crentes e as

crentes que sc encontravam junto aos Quraich. Finalmentc, a sura traz a

confinuacao do sonho do Profeta, segundo o qual etc c sens scguidores vi sitanam
a Mesquita Sagrada. A descricau dos crentes na Tora e no Evan gelho encerra a

sum
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Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador

1. For ccrto. Nos te asseguramos

evidente vitoria
(1

\

2. Para que Allah te perdoassc o

que se antecipou de teu delito e o

que se atrasouC2)
, e que completasse

Sua graca para contigo, e te

guiasse a uma senda reta,

3. E que Allah te socorresse

com poderoso socorro.

4. Hie e Quern fez descer a

seren idad e, nos coracoes dos

crentes, para que acrescentassem

fe a sua fc; - e de Allah sao os

exercitos dos ceus e da terra, E
Allah e Qnisciente, Sabio -

5. Para que Ele iizessc os crentes

e as crentes enlrar em Jardins,

abaixo dos qua is correm os rios,

sendo nesses eternos, e lhes

remisse as mas obras; - e isso e,

perante Allah, magmfico triunfo -

6. E para que Ele castigasse os

hipocritas e as hipocritas e os

idolatras e as idolatras pensantes(^

de maus pcnsamentos, acerca de

Allah. - Que sobre eles recaia o

(0 Conquista de Makkah por Muhammad. Vide nl desta sura.

(2J Ou scja, os pecados que, eventualmente, pudesscrn ser cometidos por Muhammad,

uma ve/ que nao e proprio dos pro (etas pecarem.

0) ().s hipocritas e os idolatras nSo acrcditavam que Deus vicssc em socorro do

Profeta c estavam convidos de que: os moslimes seriam derrolados
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reves do mal. - E Allah Se irou

contra eles, e os amaldicoou, e Ihes

preparou a Geena. E que vil destino

!

7. E de Allah sao os exercitos

dos ceus e da terra, e Allah c

Todo-Poderoso, Sabio.

8. Por certo, Nos te enviamos

por testemunha e alvissareiro e

admoestador,

9. Para que vos (1)
creiais cm

Allah e em Seu Mensageiro, e o

ampareis e o honreis. E para que 0
glorifiqueis, ao alvorecer e ao

entardecer.

10. Por certo, os que, com aperto

de mao, se comprometerrr
2>

a

segundar-te, apenas, comprometem-

se a segundar a Allah. A mao de

Allah esta sobre suas maos (3)
,

Entao, quem viola sua promessa a

violara, apenas, em prejuizo de si

mcsmo. E a quem e fiel ao pacto

que fez com Allah, Ele Ihe

concedera magmfico premio.

11. Dir-te-ao os que, dcntre os

beduinos, ficaram para tras
(4)

:

^Nossas riquezas e nossas familias

c
- *\TC- <\i f '- } * -

0 ) Vos: os erentes.

(2) Referenda ao compromisso, assumido pelos moslimcs cm Al Hundaibiyah, de

apoiarem o Profcta, na luta contra os Quraich

(3) A metafora exprime o apoio de Deus aos moslimes que apoiarn o Profeta, na luta

contra os Quraich

(4) Alusao as tribos que se reeusaram a sair com o Profeta, para combaterem com ele,

caso houvesse neccssidadc de lutar contra os Quraich, quando de sua visita a Makkah.



48. Suratu Al-Fath Parte 26 850 1A ^iaJi

ocuparam-nos; entao, implora

perdao para nos " Fles dizem, com
suas linguas, o que nao ha em seus

coracoes. Dize: "Entao, quern vos

poderia fazer algo diante dc Allah,

se Ele vos desejasse urn infoitunio,

ou vos desejasse urn beneficio?" Mas
Allah, do que fazeis, e Conhccedor.

12. "Alias, vos pensastes que o

Mensageiro e os crentes jamais

tornariam a suas familias, e isso foi

ornamentado, em vossos coracoes,

e pensastes maus pensamentos: e,

assim, sois urn povo perdido."

13. E quern nao crc em Allah e

em Seu Mensageiro, por ccrlo,

para os renegadores da Fe, Nos

preparamos Urn Fogo ardente.

1 4. E de Allah e a sobcrania dos

ceus e da terra. Ele perdoa a quern

qucr e eastiga a quern quer. F

Allah e Perdoador. Misericordiador

15. Os que ficaram para tras

dirao, quando caminhardes para os

reslos
( ^ dc guerra, a fim de toma-

los: "Deixai-nos seguir-vos," Fles

desej am alterar a fala de Allah,

Dize: "Nao nos seguireis. Assim,

Allah disse, antes." Entao, dirao;

"Mas vos nos invejais,'
1

Alias, eles

nada entendem, exceto poucos,

16, Dize aos que, dentre os

&3
*> .

<***m} ,j* * \ <

9 bj^jP

--

r *A r

:L""" '
*******

0 ^U5^ ij^Ju^l JJfe,
J*

( J ) Referenda aos despojus da batalha de Khaibar. en Ire moslimcs c judeus.
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beduinos, ficaram para tras; "Sereis

convocados a combater contra urn

povocn dotado de veemente furia;

combate-los-cis
?
ou se islamizarao.

Entao, se obedeeeis, Allah conceder-

vos-a belo premio, E, se voltais as

costas como voltastes as costas,

antes, Ele castigar-vos-a com
doloroso castigo,"

17. Nao ha falta no cego e nao

ha falta no coxo e nao ha falta no

enfermo, por nao combatercm E

a qucm obedecc a Allah e a Seu

Mensageiro, Ele o fara entrar em
Jardins, abaixo dos quais correm os

rios. E a quern Lhe volta as costas,

Ele o castigara com doloroso cast
i
go.

18. Com efeito, Allah agradou-

Se dos crentes, quando, debaixo da

arvore, com aperto de mao,

comprometeram-se a segundar-tc;

entao, Ele soube o que havia em
seus coracoes e fez descer a

serenidade sobre eles; e retribuiu-

Ihes uma vitoria proxima.

19. E muitos restos de guerra,

para os tomarem. E Allah e Todo-

Poderoso, Sabio.

20. Allah prometeu-vos muitos

restos de guerra, para tomardes, e

apressou, para vos, esta
(2)

, e deteve

Jt<4^ ifeX&y^JJ

£ 1 ) Trala-se da tribo dos Bani HanTfah, que apostataram do lslao. apos a morie do Profeta

(2) Esta; a batalha de Khaibar, em que os moslimes obtivcram significativos cspolios.
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as maos dos homens, afastando-as

de vos; e fe-Io, para que isso fosse

urn sinal para os crentes, e para que

Ele vos guiasse a uma senda reta;

21. E outros, ainda, de que nao

vos apossastes, os quais Allah, com
efeito, abarca

(n
, E Allah, sobre

lodas as cousas, e Onipotente.

22. E, sc os que rencgam a Fc

vos combatessem, voltar-vos-iam as

costas; em scguida, nao encontrariam

nem protetor nem socorredor.

23. Assim, foi o procedimento

de Allah, o qua! passou, antes. E
nao encontrara, no procedimento

de Allah, altera^ao alguma.

24. E Ele e Quern, no vale de

Makkah, deteve suas maos,

afastando-as de vos, e vossas maos,

afastando-as deles, apos haver-

vos dado o triunfo
(Z)

sobre eles< E
Allah, do que fazeis, e Gnividente,

25. EIes
(3)

sao os que renegam a

Fe, e que vos afastaram da Mesquila

Sagrada, e afastaram as oferendas,

entravadas, impedindo-as de

Ou seja, Deus sabe que eles ganharao mais espolios. corny das balalrias contra

os persas e os romanos.

(2 ) Ao saberem da immense cheguda dc Muhammad e stus prosclitos a cidade de

Makkah, os Quraich sc apressaram a enviar SO combatentes para dizima-los e, com

isso, impedi-los dt: entrarem na Cidadc Sagrada Kntretanto, esses combatentes

foram capturados pclos moslimes e levados ate 0 Profeta. Este, para deixar claro seus

propositos de nao guerrear, nao deteve os prisionciros nem os puniu; devolveu-os

aos Quraich T mostrand 0, com isso, que sua visita era de paz. nao de guerra.

(3) El es: os Quraich.
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5

atingirem seu local de imola^ao. E,

nao estivessem, elitre eles. homens
crentes e mulheres crentes - que, nao

OS conhecendo, poderieis pisa-los
?

e
?
por causa disso, alcancar-vos-ia

escandalo, sem que o soubesseis -

Ele vos permitia combate-los;

mas nao o permitiu, para que Allah

fizesse entrar em Sua Misericordia a

quern quisesse, Se eles
(l)

estivessem

separados, havcriamos casligado,

com dolorosa castigo, os que
,

dentre eles, renegaram a Fe +

26* Quando os que renegaram a

Fe fizeram cxistir, em seus coracoes,

o ardor
(2
\ o ardor da ignorancia,

enlao, Allah fez descer Sua

serenidade sobre Seu Mensageiro e

sobre os crentes, e impds-lhes a

Palavra
(3) da piedade; e dela eram

mais merecedores e a ela mais

achegados. E Allah, de todas as

cousas, e Onisciente.

27. Com efeilo, Allah confirmou

com a verdade, o sonho
(4)

de Scu

\ "< tic-": if**-
J
,

(!) Eles; os crentes.

Ou seja, ardor dos Tempos da Ignorancia: a tola obstinate dos idolatras, em
proibircm o Profcta e os mclimes de entrarem em Makkah. Com respeito aos

Tempos da Ignorancia, vide [II 154 nl, V 50 nl e XXXtll 33 n3.

0) A palavra da Piedade ou a frase da unicidade divina: "Nao ha dcus senSo Allah,

e Muhammad e Seu Profeta."

(4) No VI ano da Hegira, o Profeta viu em sonhos que critraria, com os crentes, em
Makkah, para visitar a Mcsquita Sagrada e realizar o ritual de Al cUmrah (cf. II

158 p42 nl). E como os sonho s profeticos sao especie de revelacao divina T

Muhammad decidiu realizar seu son ho. Assim, saiu a caminho dc Makkah, quando

tbi obstado pelos Quraich de nela entrar, havendo si do, ent&o, postcrgada a visits

para o ano seguinte.
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Mensageiro: "Certamentc, entrareis,

em seguranca, na Mesqnita Sagrada,

se Allah quiscr, cstando com vossas

cabe^as rapadas ou curtos vossos

cabelos, nada tcmcndo." Entao, Elc

sabia o que nao sabieis, e fez, para

vds, alem disso, uma vitoria proxima.

28- Hie e Quern enviou Seu

Mensageiro com a Orientacao e a

religiao da verdade, para faze-la

prcvaleccr sobre todas as religioes,

E basta Allah por Testemunha,

29. Muhammad e o Mensageiro

de Allah. E os que estao com cle sao
|

severos para com os renegadores

da Fe, misericordiadores, entre eles.

Tu os ves curvados, prosternados,

buscando um favor de Allah e

agrado, Suas faces sao marcadas

pelo vestigio deixado pela

prosternacao. Esse 6 seu excmplo,

na Tora. E seu exemplo, no

Evangelho, e como planta, que faz

sair scus ramos, e esses a fortitlcam,

e cla se robustece e se levanta sobre

seu caule. El a faz se admirarem

dela os semeadores, Assim, Allah

fez, para suscitar, por causa

deles , o rancor dos renegadores

da Fe\ Allah promete aos que crcem

e fazem as boas obras, dentre eles,

perdao e magnifico premio.

fl ," ,- s ,-- & 3 ****

A - 4.1 J-"—'-- -tf- -i i tUn^^j

**> --^ ...

0) Deles: dos crentes.
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SURATU AL-HUJURAT
(I)

A SURA DOS APOSENTOS

De Al-MadTnah- 18 versicolor

Em name de Allah, 0
Misericordioso, 0 Misericordiador.

1,6 vos que credcs! Nao vos

antecipeis
(2)

a Allah e a Seu

Mensageiro. H temci a Allah, Por

certG, Allah e Oniouvinte, Onis-

ciente,

2. 6 vos que credes! Nao

eleveis vossas vozes acima da voz

do Profeta, e nao alteeis o torn, ao

Ihe falardes, como altcais, uns com
os outros, para que vossas obras se

nao anulem, enquanto nao percebeis.

3. Por cerlo, os que baixam suas

vozes diante do Mensageiro de

Allah, esses sao aqueles cujos

coracoes Allah pos a prova, para a

piedade. Hies terao perdao e

magmfico premio.

DO

0) Hujurat: plural de hujrah, aposenlo. Assim se denomina a sura, pela men<;ao

dessa palavra no versiculo 4, e se refere os aposcnlos ocupados pelo Profeta. na

Mcsquita de Al Madman. Aqui se enconlram as pnmciras regras de hem proceder,

que todo o crente deve seguir; nada anlecipar, antes da ordem de Deus e do

Profeta: o principio basico, jamais devar a \o?. ao Profeta; nao cliamar por ele.

quando em seus aposentos, em voz alta; ccrtitlcar-sc da veracidade das

informacoes recebidas dos devassos, par cvttar erros posteriores: aos ehefes das

comunidades cabe, sempre, a reconci Macao das partes Eitigantes; e proibido

zomtaar urn do outre e enlregar-se a maledicencia; deve-se evitar todo juizo

temerano, rcspcitar a vida privada do proximo, e nSo entrcgar-sc a espia-la.

Finalmenle. a sura exorta os bedoinos a entenderem que sua adesao ao Islao e mats

urn favor de Deus para com des, do que deles proprios para com o Profeta,

(2) Qu seja, nenhuma decislo deve scr tomada pelo crente, antes da ordem de Deus e

de Seu Profeta
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4* Por certo, os que te chamam,

de fora dos aposentos, sua maioria

nao razoa.

5. E, se eles pacientassem, ate

que tu saisses a scu cncontro, ser-

Ihes-ia melhor. E Allah e

Perdoador, Misericordiador.

6.6 vos que credes! Se vos

chega urn pcrverso com urn informe,

certificai
(l)
-vos disso para nao lesar

por ignorancia, certas pessoas;

entao, tornar-vos-ieis arrependidos

do que havicis feito.

7. E sabei*
2
^ que, entre vos, esta

o Mensageiro, de Allah. Se ele vos

obedecesse, em muitos dos assuntos,

embara^ar-vos-ieis, Mas Allah vos

fez amar a Fe e aformoseou-a, em
vossos coragoes, e vos fez odiar a

renegacao da Fe e a perversidade e

a desobediencia. Esses sao os

assisados,

8. Por favor e graca de Allah. E
Allah e Onisciente, Sabio.

ff ^ if i < f Ct>*\ j

P-pfcj j^q

0) Alusao ao ocorrido com Al WalTd Ihn cUkbah. urn crente suspeito. que o Profeta

enviou a tribo dc BanQ al Mustalaq. a flm de rcceber az-zakah Como A I WalTd ja

livera alritos com a referida tribo. anles do Islao, receoso de chegar a da, retornou,

do rriL'io do caminho, e, menlindo ao Profeta, disse que a tribo se negava a cumprir

o dever retigioso: alem do mais. acrescentou, quase iora mono por cJe:s.

Aborrecido, u Profeta intentou enviar-lhes uma expedicao militar, para que sc

emendassem. Entretanto, ao tomar conhecimento do fato, a tribo injusti^ada vcio

ate o Profeta, a fim de esclarecer-lhe a verdade A revelacao deste versiculo tern o

proposito de recomendar aos c rentes nao confiarem nas palavras dos suspicazes

(2) Traia-se da advertencia de que a mentira e inocua, pois Deus tudo sabe e. am da,

faz Seu Mensageiro dela inteirar-se, o que leva a atormentar-se o mcntiroso
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9. E, sc duas facades dos crcntes

pelejam, reconciliai-as. E, sc uma
delas comete transgressao contra a

outra, combatei a que transgride,

ate que ela volte*
1

* para a ordem de

Allah. Entao, sc cla volta,

rcconciliai-as, com ajustica, e sede

equanimes. Por certo, Allah ama
os equanimes.

10. Os crentes nao sao que

irmaos. Entao, reconciliai vossos

dois
(2)

irmaos que pelejarem. E

temei a Allah, na esperanca de

obterdes misericordia.

11.0 vos que erodes! Que um
grupo nao escarneca de outro

grupo - quica, este seja melhor que

aquele - nem mulheres, de mulheres

- quica, estas sejam melhores que

aquelas - e nao vos difameis,

mutuamente, e nao vos injurieis,

com epitetos deprcciativos Que

execravel a designacao
(3) de

"perversidade", depois da Fe! E os

que se nao arrependem, esses sao

os injustos,

12. 6 vos que credes! Evitai

muitas das conjcturas
(4
\ Por certo.

5 v*'^

"J

( 0 Ou seja, ate que ela siga o cam inho certo.

(2) O Islao considera irmao todo moslime. Assim, ao contenderern dois moslimes.

devem ser recnnciliados como se fossem irmaos,

(3) E fato indesejavel ao crente que o tomem por devasso. ao transgredir as diretrizes

meneionadas nesta sura, depois de haver abraeado a Fc.

W E vedado ao crentc 1k/er jui/o ternerario dos outros.
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uma parte das conjecturas e pecado.

E nao vos espieis. E nao faleis mal,

uns dos outros, pdas costas. Algum

de vos gostaria de comer a came

dc sou irmao morto? Pois, odia-la-

ieis! E temei a Allah. For certo,

Allah e Remissorio. Miserieordiador.

1 3* 6 homens! For certo, Nos

vos criamos de um varao e de uma
varoa, e vos fizemos como nacocs

e tribos, para que vos conhecais

uns aos outros. For certo, o mais

honrado dc vos, perante Allah e o

mais piedoso. Por cerlo, Allah e

Onisciente, Conhecedor.

14,0s beduinos^ dizem: "Cre-

mos." Dize;
uV6s nao credes, mas

dizei: 'Islamizamo-nos'; e, ainda, a

Fc nao entrou em vossos coracoes.

E
?
se obedeceis a Allah c a Seu

Mensageiro, Ele nada vos diminuira

de vossas obras. Por ccrto, Allah e

Perdoador, Misericordiador.
71

IS. Os autenticos crentes sao,

apenas, os que crcem em Allah e

em seu Mensageiro; em seguida,

de nada duvidam, e lutam com
suas riquezas e com si mesmos. no

caminho de Allah. Esses sao os

veridicos.

5 j * ,V' lit L i

(0 Falar mal dos uulros. pel^ costas. c ato tao ahominavd quanto comer a came do

proprio irmao morto.

(2) Alusao a algutis elcmeritos da friho Rariu Assad, que anunciavam scr crentes

convictos, mas, na rcalidade, o cram aparcntcmcnte
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16, Dize: "Ensinareis a Allah

vossa religiao, enquanto Allah sabc

o que ha nos ceus e o que ha na

terra?" E Allah, de todas as cousas,

e Onisciente,

17, Eles consideram que te

fazem merce, por se islamizarem,

Dize: "Nao considered vossa

islamizacao como merce para

mim. Ao contrario, Allah vos fez

merce, por haver-vos guiado a Fe,

se sois veridicos!"

18, Por certo, Allah sabe o

Invisivel dos ceus e da terra. E
Allah, do que fazeis, e Onividente.
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SURATU QAF0)

A SURA DE QAF

De Makkah - 45 versfculos,

Em name de Allah O
Misericordioso. () Misericordiado r.

1. Qaf, Pelo glorioso Alcorao,

tu es, Muhammad, o Mensageiro

de Allah!

2. Mas eles
t2?

se admiram de

havcr-lhes chegado urn admoestador,

vindo deles; entao, os renegadorcs da

Fe dizem: "Isto e cousa admiravel!

3. "Quando morrcrmos e formos

po, ressuscitaremos? Esse e um
retorno distante!"

4. Com efeito, sabemos o que a

terra diminui
<3)

deles. E, junto de

N6s, ha um Livro
{4)

custodio de

tudo.

+ > w. \ -Iff f *^\^*Yl *-

0 ) Qaf. designacao da letra arabe j, scm corrcspondencia, cxata. na lingua ponuguesa T

mas transcrita aproximadamente por um q (qo) enfattco. Quanto a inlerprela<;ao desta

Ictra, vcja-se H, I n3. Aqui, ela denomina a sura, por estar mencionada em seu

primeiro vcrslculo. que se inicia pel a conRrma^o da Mensagem de Muhammad,
c pela descrieao da atiludc dos idolalras de Makkah, que nao s apen as, negam est a

Mensagem, mas a propria Ressurreicao do homem. Em refuta^ao a isso, a sura expoe

numcrosos sinais do podcrio de Deus, a ftrn de provar que Ele e Poderoso, para

ressuscitar os homens, depois da mo tie, alem de que £ sabedor do que ha no amago

do ser humano: rcgistra-lhcs todos os atos e di/eres, em um Livro resguardado, no

ceu. Apresenta, ainda, cenas do Dia do Juizo. as quais nenhum reprobo eseapara; e

eles serao lancados na Gccna, enquanto os crentes adeniraram o Paraiso, para

gozar as merces de Deus. Finalmente. a sura ordena pueiencia ao Profeta, no que

tange aos atos e palavras dos idolatras. e o induz a permanecer firme na adoracao

de Deus, aten tando que ele e, antes de tudo. admoestador e nao tirano.

(2) Eles: os idolatras de Makkah.

0) Referenda ao ato de a terra eonsumir os corpos mortos, nela sepultados,

(4) Livro custodio de tudo: o Livro do Destino. ondc tudo e registrado,
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5. Mas desmentem a Verdade
[l)

,

quando ela Ihes chega: entao, ei-

los, em inextricavel situacao.

6. Entao, nao olharam eles para

o ceu, acima deles, como o

edificamos e o aformoseamos, e

como nao ha fresta alguma nele?

7. E a terra, estendemo-la e, nela,

implantamos assentes montanhas c
?

nela, fazemos germinar toda especie

de esplendidos casais de plantas,

8. Como prova evidente e

lembranca para todo servo contrito.

9. E fazemos descer do ceu agua

bendita, e, com cla fazemos

germinar jardins e graos de ceifar,

10. E as tamareiras, ahas, de

espatas com frutas ordenadas,

11. Como o sustento para os

servos; e, com ela
?

vivificamos

uma plaga morta. Assim, sera a

saida dos sepulcros.

12. Antes deles, desmentiram

aos Mensageiros o povo de Woe e

os companhciros de Ar-Rass(2)
e o

povo de Thamud

13. E de
c

Ad, e Farao, e os

irmaos de Lot

14. E os habitantes de Al-
?

Aykah(3)

V

( 1 ) Trala-se do Akorau.

(2) Cf XXV 38 n2.

(3) Cf. XV 78 n6
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e o povo de Tubbac(1)
. Todos

dcsmentiram aos Mensageiros;

entao, cumpriu-se Minha comina^ao.

15. Entao, extenuamo-Nos, com
a cria9ao primeira? Nao, Mas eles

estao em confusao diante de uma
nova criacao*

2
*!

16* E, com efeito, criamos o ser

humano e sabemos o que a alma

lhe sussurra. E N6s estamos mais

Proximos
(3)

dele que a veia jugular,

1 7. Quando os dois
(4

* anjos

recolhedores, sentados a sua

direita e a sua csquerda, rccolhem

tudo o que ek diz e faz.

18. Ele nao pro fere dito algum

sem que haja, junto dele, urn

observante presente,

19. E a embriaguez^ da morte

chegara, com a verdade. Dir-sc-a

ao moribundo: "Isso e o de que te

arredavas!"

20. E se soprara na Trombeta,

Esse sera o Dia da Comina^ao.

21. E cada alma cheganL estando

J -r T *

j0 JjS ^

^i^J

J"_j**J "ir^i^LitjudJ

3 jCpJ^^^[J>j^J^u'^

3 J^4i^.

(1> Cf. XLIV 37 n2.

(2) Nova Criapao: a Ressurrei^ao.

(3) Estar mais proximo: ter conhecimento intnnseco e total de ludo quanto o homcm
faz e pensa.

W Alusao aos dois anjos tutelares
:
encarregados de registrar os atos e dizeres do ser

humano.

(^) Embnaguez da morte: o estado moribundo, que antecede, imediatamente, a

morte.
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com ela um condutor e uma
testemunha.

22. Dir-se-lhe-a: "Com efeito,

estavas em desatencao a isto, e

removemo-te a venda; entao, hoje,

tua vista e aguda."

( i \

23. E seu acompanharw dira:

"Eis o
(2)

que tenho prescnte, junto

de mini."

24. Dir-se-a a umbos os anjos;

"Lancai na Geena todo ingrato

obstinado,

25. "Constante impedidor do

bem, agressor, duvidador,

26. "Que fez, junto de Allah,
]

outro deus, Entao, lanpai-o, no

veemente castigo,"

27. Seu acompanhante(3)
dira';

"Senhor meu! Nao o fiz cometer

transgressao, mas ele estava em
profundo dcscaminho."

28. Allah dira: "Nao disputeis

junto de Mim. E, com efeito,

antecipei-vos a comina^aa

29. ^0 Dito nao se altera, junto

de Mim, e nao sou injusto com os

servos."

30. Um dia, diremos a Geena:

>*^. . „ •* ^ —

4

(1) On seja, o anjo encarregado do ser humano
(2) O: o registry dos alos e dizere\ em poder dos anjos.

(3) Trata-se do demonio que acompanhava o rebelde, durante a vida, Cf. XI.IN 36,
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"Ja estas repleta?
11 E e)a dira: "Ha

mais, ainda ( 1?"

31. E far-se-a o Paraiso aproxi-

mar-se dos piedosos, nao longe dali.

32. Dir-se-lhes-a:
4

'Eis o que

vos foi prometido, a todo devoto,

custodio,

33. "Que receou aO Miseri-

eordioso, ainda que Invisivel, e

chcgou, com o coracao contrito, a

Derradeira Vida.

34. "Entrai nele
(2
\ em paz. Esse

e o dia da eternidade!"

35. Nele , terao o que qui serem

e, junto de Nos. havera ainda mais.

36. E que dc gcra^ocs aniqui-

lamos, antes deles , mais temiveis

que eles, e vaguearam a terra.

Houve, para eles, fugida?

37. Por certo, ha nisso lembranca

para quern tem
(5)

cora<pao, ou da

ouvidos a exorta^ao, enquanto

Testemunha,

38. E, com cfeito, criamos os

ceus e a terra e o que ha entre

ambos, em seis dias, e nos nao

tocou exaustaa

J - T j ^, *

55 j^^^iUJ^iJ cjjjjj

(U Ou seja, por mais rep I eta que esteja, a Gcena scmprc tera lugar para mais am
reprob o.

(2) Nel t: no Paraiso,

0) Nele: no Paraiso,

(4) Deles: dos idotatras de Makkah
(5) Tcr cora^o cstar atcnta
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39, Pacienta, pois, Muhammad,
quanto ao*

])
que dizem, e glorifica,

com louvor, a teu Senhor, antes do

nascer do sol e antes do ocaso;

40, E, durante parte da noite,

glorifica-O, e apos a prosterna^ao.

41, E ouve
(2)

; um dia, quando o

pregador
(j) ehamar de um lugar

proximo,

42, Um dia, quando ouvirem o

Grito
(4)

, com a verdade, esse sera o

dia da saida das sepulcros.

43, For certo, Nos damos a vida

e damos a morte. E a Nos sera o

destine

44, Um dia, quando a terra se

fender, dcla sairao, com destreza.

Essa e uma reuniao facil para Nos.

45, Nos somos bem Sabedor do

que dizem. E tu, sobre eles, nao es

tirano. Entao, lembra o Alcorao a

quern teme Minna cominacao.

9\

^ ) Ao: aquilo, as mentiras e difamacocs dos idolatras

(2) Ou seja, "atenta para o que vou dizer-tt accrca do Dia do JuEzo'V

(3) Ou ^eja, o anjo Israfil, que fara soar a trombeta.

(4) O Grito que fara todos se levantarem dos scpulcros.
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SURATU AZ-ZAR[YAT
(l)

A SURA DOS D1SPERSADORES

De Makkah - 6G versiculos,

Em name de Allah, ()

Misericordioso, 0 Misericordiador.

1. Pelos ventos que dispcrsam

intensamente.

2. Pelas carregadoras de carga
(2)

!

3. Pelas corredoras, facilmente!

4. Pelos distribuidores de ordem!

5. Por certo, o que vos e

prometido e veridico,

6. E, por certo, o Juizo sobrevira.

7. Pelo ecu de vias
(4)

perfeitas!

8. Por certo, vos estais

(1
) Az-Ziriyat: plural de az zSnyah partjcipui presents substantivado do verbo zara,

dispcrsar, dusignativD de ventos. Assim sc denomina a sura, pela mencao dessa

palavra no primeiro versiculo O juramcnio da inexorubilidade da Ressurreifao e do

Dia da Conta inicia a sura, xcguindo-sc-lhe o juramenlo de que os renegadores da Fe

estao em divergent:ia quanta ao que dizem do Profeia e do Alcorao. A sura adverte

esses renegadores de seu nefasto destine, e anuncia, aos tementes, magmfica

reenmpensa. Ad i ante, exorta os homens a mcditacao sobre os sinais de Dens,

existentcs cm todo o Universe c no amago dos homens. Alude, tarn bem, a histona de

Abraao c scus hospedes angel icos; ao Irisle fim dos antigos povos renegadores de

scus mensageiros, reiterando sem pre que a adoracao do Deus Unico deve scr o alvo

supremo dos homens e dos jinns. Conclui. advertindo os Quraich, que nao aceitam

a Mensagem do Profeta, de castigo identico ao dos que assim procederam, antes.

(2) Ou seja, pelas n in ens carregadas de agua da chuva. Da mesma forma, scgundo

alguns exegetas, os versiculos seguintes, 3 c 4, referenvse respect ivamente, as

naus que cortam os mares e aos anjos que levam as ordens divinas. para todos os

cantos do Uni verso.

0) Os eventos escatologicos. tais quais a Ressurreieao, a Conta dos atos. o Castigo. a

Recompensa.
(4) Ou seja. caminhos estelares.

(5) \ 6s: os idolatras de Makkah.
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divididos em ditos
(1)

divergentes.

9. Distancia-se dele*
2)

quern se

distancia da Fe.

10. Malditos sejam os impostores!

11. Os que estao em confusao,

alheados.

12. Perguntam: "Quando sera o

Dia do Juizo?"

13. Urn dia, quando forem

provados sobre o Fogo,

14. Dir-sc-a: "Experimentai vossa

prova^ao, Isto e o que apressaveis."

15. For certo, os piedosos cstarao

cm Jardins e entre fontes,

16. Tomando o que seu Senhor

lhes conceder. Por certo, antes

disso, eram benfeitores:

17. De noite, dormiam pouco,

18. E, nas madrugadas, implo-

ravam perdao de Allah

19* E, em suas riquezas, havia.

de direito, parte para o mendigo e

para o desprovido,

20. E, na terra, ha sinais para os

que estao convictos da Fe,

5^ ^j^^Sj^A

4ijy}>^UW^iuoy^ •

0) Ditos: conceitos divergentes, que os idolatras tem. acerca do Profcta, de que e

pocta, adivinho ou magico.

(2) Dele: do Profcta
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21* E ha-os em vos mesmos.

Entao. nao os enxergais?

22, E, no ceu
3
ha vosso sustento

e o
(1)

que vos e prometido.

23, Entao, pelo Senhor do ceu e

da terra, por certo, isto e uma
vcrdade tanto quanto o fato que

vos falais,

24, Chegou-te o relato dos

honrados hospedes
<2)

de Abraao?

25, Quando entraram junto a ele e

disseram: "Salami", Paz!, disse ele:

"Salam!" povo desconhecido
"

26, Entao, foi ele ter, sorrateira-

mente, com sua farmlia, e chegou

com um bezerro gordo,

27, E aproximou-o deles. Disse:

''Nao comeis?"

28, Entao, teve medo deles.

Disseram: "Nao te atemorizes!" E

alvissararam-lhe um filho sapiente.

29, E sua mulher dirigiu-se, aos

gritos, e bateu na sua face e disse:
tvEu? Uma ancia esteriU

11

30, Disseram:
iL

Assim, teu Senhor

disse. Por certo, Ele c 0 Sabio, 0
Onisciente/'

O: aquilo, ou seja, a reeompensa ou o castigo.

(^) Alusao aos anjos encarregadus du anunciar um filho a AbraSo c o castigo do povo

de Lot.
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31. Abraao disse: "Qual vosso

intuito, 6 Mensageiros?"

32. Disseram: "For eerto, estamos

sendo enviados a um povo

criminoso,

33. "Para lancar, sobre eles,

pedras dc barro,

34.
h4

Marcadas junto de teu Sen-

hor, para os entregues a excessos,"

35. Entao, fizemos sair dela k

quern nela cstava dos crentes,

36. E, nela, nao encontramos

senao uma casa de mo slimes^.

37* E, nela, deixamos um sinal,

para os que temem o doloroso castigo.

38. E, em Moises, deixamos

um sinal, quando 0 enviamos, com
evidentc comprovacao, a Farao,

39. E ; ele, com seu esteio
(jt

\ the

voltou as costas c disse; "E magico

ou louco!"

40. Entao, apanhamo-lo, a ele e

a seu exercito, e deitamo-los fora,

na onda, enquanto censurado.

41. E, no povo de
c
Ad, deixamos

um sinal, quando enviamos contra

eles o vento esteril
(4
\

U) Dela: das cidades dc l ot

(2) Ou seja, a casa de Lot.

(3) Ou seja, com 0 amparo de seu exercito.

(4) O vento esteril: que nao desencadeia a chuva ferliiizadora do solo.
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42. Que nao deixa cousa alguma,

pela qual passe, scm fazcr dela

resquicio.

43. E, no povo dc Thamud.

deixamos urn sinal quando Ihes

foi dito: "Gozai, ate certo tempo!"

44. E transgrcdiram desmesura-

damente, a ordem de seu Senhor;

entao, o raio apanhou-os, enquanto

olhavam.

45. E nao puderam levantar-se,

e nao foram socorridos.

46. E, antes, aniquilaramos o

povo de Noe> Por certo, era um
povo pcrverso.

47. E o ceu, edificamo-lo com
vigor. e

?
por cerlo, somos N6s Que

o estamos ampliando (1)
.

48. E a terra, cstendemo-la;

entao, que Excelente Aplainador

somos Nos!

49. E, de cada cousa, criamos

um casal, para meditardes,

50. Dize-lhes, Muhammad:
"Entao, refugiai-vos em Allah, Por

certo, dEle, sou-vos evidente

admoestador.

0) O versiculo coincide torn a teona da expartsSo do universe, sugerida,

originanam cnte, pdo astronomo holandcs W De SUter (1917), e relativa a um
estado dc cvolucSo continua do Umvcrso, cam suas inumeraveis galaxias Vide

Grande Encyclopedia Delta Larousxe, volume 6. p. 2636, ed. 1970 R. J.
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5 1 . "E nao fa^ais, j unto de

Allah, outro deus. Por certo, dEle,

sou-vos evidente admoestador."

52. Assim, nao chegou aos que

foram antes deles Mensageiro algum

sem que dissessem: "E magico ou

loucoP
1

53. Recomendaram-no um ao

outro? Nao, Mas eles sao um povo

rebelde.

54. Entao, volta-lhes as costas e

nao seras censurado.

55. E adverte, pois a advertencia

beneficia os creates.

56. E nao criei os jinns c os

humanos senao para Me adorarem.

57. Nao desejo deles sustento

algum, c nao desejo que Me
alimentem.

58. Por certo, Allah e 0
Sustentador, O Possuidor da forga,

O Fortissimo.

59. E, por certo, ha, para os que

sao injustos, porfao dc castigo igual

a porgao dc scus companheiros das

outras na^oes; entao, que nao Mc
apressem quanto ao castigo,

60. E ai dos que renegam a Fe,

por scu dia, que lhes e prometido!

(') No: isso. nu seja, os dizeres sob re o Profeta, de que era magico ou louco, reiterados

por todos os povos, a scus mensage iros. como se fora recomendacao de um a outro,

a; ^\SjJ. 1 j^sOii J^

J
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SURATU AT-TUR(,)

A SURA DO MONTE DE AT-TUR

De Makkah - 49 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

1. Pelo Monte de At -Tur!

2. E por um Livro escrito

3. Em pergaminho
(2)

desenrolado!

4. E pela casa
P)

povoada!

5. E pclo teto
(4)

elcvado!

6. E pelo mar abrasado!

7. Por certo, o castigo de teu

Senhor sobrevira,

8. Ninguem podera dete-lo.

9. Um dia, quando o ceu se

agitar energicamente,

10. E as montanhas caminharem

realmcntc.

J G

0 g^O^li

( ' ) At-Tur: o Monte, sobre o qual Moises falou a Deu.s, ou scja, o Monte Sinai. Kssa

palavra. mencionada no prime iro versiculo. vat denowinar a sura, que sc abre com
o juramento por cinco cousas importantes, para confirmar a vinda irredutivel do

castigo, que sotrerao os negadores da Mensagem de Deus. no Dia do Juizo. A
seguir, faz men^ao da recompensa dos piedosos c das dclieias que usufruirao nos

Jardins eternos, junto de toda sua descendencia de c rentes, A sura ordena ao

Profeta que advirta, continuamente, os desc rentes, sem esmoreccr e sem dar

importancia ao que pretendem, no sentido de o difanwem, a ele proprio, e ao

Alcorao. Adiante, refuta inumeras op in iocs dos adversarios do Profeta, reiterando

que clcs depararao o Dia do Jui/o e provar&o o castigo irremediave], e recomenda

ao Profcta glorificar. incessaniemenle, a Deus, inclusive pela madrugada.

(2) Alusao a Tura ou ao Alcorao.

0) Casa: a Kabbah povoada, constantemente, de peregrines.

(4) Teto: o ceu.
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1 1 . Entao, nesse dia
T

ai dos

desmentidores,

12. Que estao em confabulates,

divertindo-se!

13* Um dia. serao arremessados

no Fogo da Geena, vigorosamente:

14* "Este e o Fogo que

desmentieis.

15. "Entao, isto e magia, ou vos

nada enxergais?

16. ^Sofrei sua queima! Pacientai

ou nao pacienteis, ser-vos-a igual.

Apenas, sois recompensados pelo

que fazi'eis."

17. Por certo, os piedosos estarao

em Jardins e delfcia,

18. Hilares, pelo que seu Senhor

lhes conceder - e seu Senhor

guarda-los-a do castigo do Inferno.

19. Dir-se-lhes-a: "Comei e

bebei, com deleite, pelo que

fazieis." -

20. Reclinados sobre leitos

alinhados, E fa-los-emos casados

com huris de belos grandes olhos.

21. E aos que creem - e que sua

descendencia os segue, com Fe -

ajuntar-lhes-emos sua descendencia,

e nada lhes diminuiremos de suas

obras. Cada qual sera penhor do

que houver logrado.

i
"
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22. E prover-lhes-emos frutas c

carries, do que apetecerem.

23. Neles
(l)

?
mutuarao tagas, em

que nao ha frivolidade nem ato

pecaminoso.

24. E circularao, entre eles
f
para

scrvi-los, mancebos bclos como
perolas resguardadas.

25. E dirigir-se-ao uns aos outros,

interrogando-sc
(2)

.

26. Dirao: "Per certo, antes, em
nossas familias, estavamos atemo

rizados do Castigo.

27* "Depois, Allah fez-nos merce

e guardou-nos do castigo do

Samum* 3
*.

28,
u
Por certo, antes, nos 0

invocavamos. For certo, Ele e 0
Blandicioso, 0 Misericordiador."

29* Entao, Muhammad, adverte

e, pela graga de teu Senhor, tu nao

es adivinho nem louco.

30, Ou dizem eles:
4iE um poeta,

dc qucm aguardamos a surpresa da

morte"

31, Dize: "Aguardai-a! Por certo,

sou dos aguardadorcs, convosco

6\io£l3jj li^ii^^ii

U) Neles: nos Jardins.

(2) Cada um dos bem-aventurados interrogara o

0)Cf. XV 27 n4.

ojtro da causa dc tamanhas dadivas
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32. Sera que suas mentes lhes

ordenam isso? Ou sao urn povo

transgressor?

33. Ou dizem:
t4

Ele o inventou?"

Nao. Mas eles nao creem.

34. Entao, que fa9am vir uma
mensagem lgual a ele*

l)

, se sao

veridicos.

35. Ou ibram eles criados do

nada, ou sao eles os criadores?

36. Ou criaram os ceus e a

terra0 Nao. Mas nao se convencem

disso,

37. Ou tern os cotres de teu

Scnhor? Ou sao eles os donos

absolutos?

38. Ou lem uma escada, por

meio da qual escutam os segredos

do ecu? Entao que aquele que

escuta para eles
1 } faca chegar

evidente comprovacao!

39* Ou sao dEle as filhas e
?
de

vos, os filhos?

40, Ou lhcs pedes um prermo.

entao, estao sobrecarregados de

onus?

41. Ou tern a ciencia do

Invisivel, entao, escrcvem o que

querem?

J?3°j$\joyHJf
.--

( n Ele: o Alcorao

(2) Eles: cs id6latras dc Makkah.
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42. Ou desejam armar insidias
(l)

?

Entao, os que renegam a re, serao

cles os insidiados.

43. Ou tern deus outro que Allah?

Glorificado seja Allah, acima do

que idolatram!

44. E, se vissem cair um pedaco

do ceu, diriam; "Sao nuvens

aglomeradas(2) ."

45. Entao, deixa-os, ate depara-

rem seu dia, em que cairao

fulminados,

46. Um dia
?
em que nada lhes

valera sua insidia, e nao serao

socorridos,

47. E, por certo, alem disso
<3)

?

ha castigo para os que sao injustos;

mas a maioria deles nao sabe.

48. E pacienta quanto ao

julgamento de teu Senhor, pois

cstas diantc de Nossos olhos. E
gIorifica

J
com louvor, a teu

Senhor, quando te levantares.

49* E, durante parte da none,

glorifica-O, entao
?

e apos se

desvanecerem as estrelas,

(')Cf VIII 30 til.

(2) Ou seja, os idolatras sao tao rcbcldcs. que, mesmo que contra eles sejant enviados

peda^os do ceu, como castigo, ainda assim, dirao tratar-se de nuvens anunciadoras

da chuva.

isso: alem do Dia do Juizo
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SURATU AN-NAJIY1
(1)

A SURA DA ESTRELA

De Makkah - 62 versieulos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericardiador.

L Pela estrela, quando declina!

2. Vosso companheW 2
^ nao se

descaminhou nem se transviou,

3. E nao fala, por paixtio;

4. Sua fala nao e senao revelacao

a ele revelada.

5. Ensina-lhe, o Anjo Gabriel,

o veemente [3) em fo^a,

6. Possuidor de sensatez; entao,

apareceu-lhe estatico, em sua

imagem original,

7. Fnquanto estava no

horizonte
(4)

mais alto;

(1) An-Naj m: a eslrela, embora, frequeniemente, esle substantive designs, tambem. a

consteia^ao das Pleiades. Essa palavra, mendonada no primeiro versiculo, vai

denominar a sura, que apresenta, de imcio, o juramento. pela estrela, da veracidade

do Profeta e de sua Mensagem, que e revelada por Deus. Depois. aftrma que o

Profeta e veridico acerca da visao que teve de GabrieL na terra, e, outra vez, quando

de sua ascensao aos ecus. A seguir, denuncia a absurdidadc dos idolatras, pois

adoram idotos que eles proprios fabricam e nomeiam. sem prova alguma revelada

por Deus, e exorta o Profeta a ignorar os idolatras e a deixar o dcstino deles nas

maos de Deus. Que bem os conbece, desde quando po e, depois. cmbrifics nos

ventres maternos A sura, ainda, critica, com severidade, aquclc que renega a

RessurreicSo e os sinais comprobatortos do poder divino, sinais estes mencionados

nas Hscrituras de mensageiros anterior cs, eomo Abraao e Moists. Fmalmente.

mais uma vez, rccrimina o inconsequentc descaso dos idolatras com respcito ao

Alcorao, e ordena aos crcntcs se prostcmarcm diante de Deus.

(2) Ou seja, o Profeta Muhammad,
(3) Caracteristica atribuida ao anjo Gabriel.

(4) Segundo os exegetas, o Profeta Muhammad, ao receber a visita do anjo Gabriel,

pediu-lhe que o deixasse ve-lo em forma angelical, ao que o anjo aquiesceu,
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8. Em seguida, aproximou-se c

achegou-se a ele,

9. E ficou a distancia de do is

arcos, ou mais proximo, ainda

10. Entao, Ele revelou a Seu

servo o que Ihe revelou,

11. 0 cora^ao de Muhammad
nao desmentiu o que viu.

12, Entao, altercais, com ele,

sobre o que ve?

13. Ej com efeito, viu-o, outra vez,

14* Junto da Sidrati al

Muntaha(1)
;

15. Junto dela, esta o Jardim dc

al iviaW 2)
.

16. Quando encobriu as-Sidrata

o(3) que a encobriu,

17. A vista nao se lhe desviou

nem foi alem.

18. Com efeito, ele viu algo dos

grandiosos sinais de seu Senhor.

0 oSS

^jLJiA^r'jfcj^

eseolhendo, para isso, a localidade da Peninsula Arabica, de nome HirJT li, assim,

fbi: tody o hori/onte Hclhj tornado pela figura do anjo, dc Icste a ocste. o que

cnchcu o Protcta de profunda admiracao. e fe-lo eair, por terra, examme Apos

isso. o anjo Gabriel passou a aparecer, diante de Muhammad, na forma humana
(1) A arvorc existeme a direita do Trono, pel a qual nenhum dos anjos pode passar,

mas a qual chegou o Prof eta, em sua aseenszio ao ecu

(2) Regiao do Paraiso, habitada pclos anjos e as almas dos martircs e dos ptedosos.

0) O urn esplendor indescntivel Alias, o proprio recursu estiUstieo, encobriu...

encobriu. existe para enfatizar a impossibilidade dtstrever-se o que ocorrcu no

moment o,
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19. Vistes, entao, al-Lat
(l)

e al
:

Uzza(2)

,

20. E a outra, Manat
f

a

terceira, que nada podem?

21. E de vos o varao e dElc, a

varoa?

22. Esta e, nesse caso
T
uma

partilha iniqua,

23. Os idolos nao sao senao

nomes que nomeastes -vos e vossos

pais- dos quais Allah nao fez

deseer comprova^ao alguma,

Eles c4) nao seguem senao as

conjeturas e aquilo C5) pelo qual as

almas se apaixonam. E, com efeito,

chegou-Ihes a Orienta^ao de seu

Senhor

24. Sera que o ser humano tern

o que ambiciona?

25. Enlao, de Allah e a Derradeira

Vida e a primeira,

26. E quantos anjos ha, nos ceus,

cuja intercessao de nada valera,

senao apos Allah permiti-la a quern

quiser e a quern Lhe agradar!

2 jg^*^ s>*j

O- l-i

CO Divjndades femininas, feitas de pedra. que os idolatras da Arabia pre - islarnica

adoravam e acreditavam ser seus intercessors, junto de Dcus. Na verdade. o

versiculo s aqui, interpela os idolatras a respeito da importancia desscs tdolos, quo

nada fazetn e nada podem.

(2) Jdem.

(3) Idem

(
4

) Ele*: os idolatras.

(5) Aqmlo a intercessSo dos idolos. junto de Deus, em favor dos idolatras
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27, Por certo, os que nao crccm

na Derradeira Vida nomeiam os

anjos com nomes de varoa,

28, E disso eles nao tern ciencia

alguma. Nao seguem senao as

conjeturas. E, por certo, as

conjccturas de nada valem diante

da verdade.

29. Entao, Muhammad, da de

ombros a quem volta as costas a

Nossa Mensagem e nao desej a

senao a vida terrena.

30. Esse e scu alcance da ciencia.

Por certo, teu Senhor e bem

Sabedor de quem se dcscaminha

de Seu caminho. E Ele e bem
Sabedor de quem se guia.

31. E e dc Allah o que ha nos

ceus e o que ha na terra, para

recompensar os que malfazem,

pelo que fazem, e recompensar os

que bem-fazem, com a mais bcla

recompensa,

32, Estes sao os que evitam os

maiores pecados e as obscenidades,

exceto as faltas menores. Por certo,

teu Senhor c de munificente perdao.

Ele e bem Sabedor de vos, quando

vos fez surgir da terra e quando

ereis cmbrioes nos ventres de vossas

maes. Entao, nao vos pretendais

dignos; Ele e bem Sabedor de quem

e piedoso.
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33. Entao, vistc aquele
{l)

que

voltou as costas,

34* E deu um pouco e parou por

avareza?

35. Tern ele a ciencia do

Invisivel, entao o ve?

36. Nao foi ele informado do

que ha nas paginas de Moises,

37. E nas de Abraao. que

cumpriu seu devcr?

38. Que nenhuma alma pecadora

area com o peeado de outra,

39. E que nao ha, para o ser

humano, senao o que adquire com
seu esforco,

40. E que seu esforco sera visto,

41. Em seguida, sera rccompen-

sado com a mais completa

recompensa,

42- E que a teu Senhor sera o

termino de tudo,

43. E que Ele e Quern faz rir e

faz chorar.

44. E que Ele e Quem da a

morte e da a vida,

© l£>>! JU^ >±)b

A « fit

(0 Alusao a Al Walid Ibn Al Mughlrah. que seguiu o Profeta c, por isso, foi

ndiculari zado por scus companhciros idolatras. Quando Ihc perguntaram por que

deixava a rcligi&o de seus aritcpassados, a idolatria, pclo Islao. respondeu-lhes que

tern ia o castigo de Deus. Os companheiros, malic iosamente, garantiram-lhe que, se

ek Ihcs dessc muitos bens, sen a salvo dos pecados que cometcra. Diante dessa

possibilidade, adiantou-lhes uma parcel a de bens e abandonou o lslao. abstendo-se

de pagar o restantc, por avareza.
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45. E que ele e Quern criou o

easal : o varao e a varoa,

46. De gota seminal, quando

cjaculada,

47. E que impende a Ele o

de rrade i ro surgimento,

48. E que Ele e Quern enriquece

c cmpobrece,

49. E que Ele e Qucm e 0
Senhor da Sinus

(3

\

50. E que Ele c Quern aniquilou

os primeiros povos de "Ad

51. E de Thamud - entao, a

ningucm deixou ficar -

52. E o povo de Noe, antes —

por eerto, eram mais injustos e

mais transgressores -

53. E as cidades tombadas
(2
\ fe-

las cair
;

54. E encobriu-as o
(3) que as

encobriu.

55. Entao, qual das merccs de

teu Senhor tu, homem, altercas?

56. Este e um admoestador

dentre os primeiros admoestadores,

57.Aproxima-se a Hora iminente.

f

(0 Nome dado a cstrcla alfa Grande Cao, que os arabes pre - islamicos adoravam

(2) Alusao as cidades de Sodoma e Gomorra

0) Cf. n7 desla Sura.
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58/Ninguem, alem dc Allah,

podera descobri-la.

59. Entao, admirai-vos desta

Mensagem?

60. E rides, e nao chorais,

61. Enquanto eslais brincando

62. Entao, prosternai-vos diante

de Allah, e adorai-O.

gf „<J

0 i^^JJ^Sz^j
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SURATU AL-QAMAR0)

A SURA DA LUA

De Makkah - 55 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Mistricordiador.

1. A Hora aproxima-se, e a lua

fendeu-se.

2. E, contudo, se eles veem (2)

urn sinal, dao de ombros e dizem:

"E magia constantc."

3. E desmentem a Mensagem e

seguem suas paixoes. E toda

ordcm tern seu tempo de ser,

4. E, com cfeito, chegou-lhes,

dos informes, aquilo^
1 em que ha

repulsa a descren^a:

5. Uma terminante sabedoria.

Mas de nada Ihes valera as

admoestacoes,

6. Entao, Muhammad, volta-

yytij y^j^ * tig

( ') Al Qamar: a lua Hsta palavra aparece no primeiro verskulo e vai denomtnar a

presente sura que, de inicio, ad verte os homens do Dia do Juizo, enuneiando-lhe os

swais cscatologicos caracteristicos, mas menoscabados peios idolatras, sempre

rcnitcntes cm desmentir o Profeta Por isso mesmo, nesses versiculos, o Profeta e

cxortado a deixa-los dc lado, pois no Dia do Julzo, sairao, ineltitavelmente, dos

scpulcros, desvai rados. para pagarcm por sens erros A sura, ainda, alude a

inumeros povos antcpassados c ao castigo que os atingiu, por havcrcm desmentido

scus mensage iros Hntrc esses relates, ela salicnta que o Atcorao e facuitado a

todos que quciram record ar-sc dos preceitos dc Dcus c que os idolatras de Makkah

esulo cm igualdadc dc cundicao com os que os prccederam, razao porque serao

condenados c nao tcrao absolvicao dos pecados. A sura tin da, amcacando os

rentgadores da Verdade c dando alvissaras aos piedosos

(2) Alusao aos idolatras de Makkah, da Iribo Quraieh.

0) AquMo: os informes existences, no Akor^o. concernentes a aniquila^ao dos povos

ant eri ores, que reneg avam seus mensageiros.
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Ihes as costas. Um dia, quando o

convocador(1)
os convocar a uma

terrivel
(2)

cousa,

7. Com as vistas humildemente

baixas, sairao dos sepulcros, como
gafanhotos espalhados^

3)
,

8. Correndo, infrenes, de olhos

fitos no convocador. Os renegadores

da Fe dirao: "Este c um dia dificiL"

9. Antes dclcs
(4)

, o povo de Noe
desmentiu a Mensagem; entao,

desmentiram Nosso servo
1

5

}

e

disseram: "E um louco!", e foi

repulsado.

10. E ele suplicou a seu Senhor:

'Tor certo, estou venddo. Entao,

socorre-me."

11. Entao, abrimos as portas do

ceu com agua torrencial,

12. E fizemos a terra emanando

em fontes. Entao, depararam-se as

aguas
(6}

, conforme ordem deter-

minada.

13* E carregamo-lo
(7)

sobre a

ojJa^J'
1 Slj^^

I U:
4? -j?Di3Jjk^^

££3 i ^kJ&Jdi^J&j

CO Ou seja, o anjo IsraTFl (Rafael), que iara ressusciiar os morios, ao toque de elarim

£2) Qu seja, a prestacao de comas, exigida de cada ser humario.

0) A eompara^ao consiste em salientar o estado de desnoncamenlo ptrlo qual os

iddlatras, apavorados, passarao, sem saber para onde ir. tais tome gafanhotos que

infestam uma re^iao.

(4) Deles: da tribo Quraich

(5) Servo: Noe
(6) Ou seja, as aguas celestials e terreais.

0) Lo: Not
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Area de tabuas e pregos.

14. Ela corria diante de Nossos

olhos. E fizemo-lo, como recom-

pensa a quem (1)
fora renegade

15. E, com efeito, deixamo-la^

como sinal. Entao, ha quern disso

se recorde?

16. Entao, como foi Meu castigo

e Minhas admoestacdes?

17. - E, com efeito, facilitamos
t3)

o Alcorao, para a recordacao,

Entao, ha quern disso se recorde? -

18.0 povo de
c

Ad desmentiu

aos Mensageiros; entao, como foi

Meu castigo e Minhas admoes-

tacdes?

19. For certo, enviamos contra

eles, em um dia funesto e inter-

minavcl, estridente vento glacial.

20, Arrancava os homens como
se foram troncos de tamareiras

desarraigadas.

2L Entao, como foi Meu castigo

e Minhas admoestacoes?

22.- E, com efeito, facilitamos

o Alcorao, para a recordaeao.

Entao, ha quern disso se recorde? —

J."

3

(UOu seja, No6.

(2) La: a Area.

0) 0 Aleorao. apesar dc cnecrrar a mais profunda sahedoria e conhecimento do hornem,

da Vida e do Universe, suas normas c regras, dirigidas ao ser humano, sao de facil

compreensao, assimilacSo e kmbranca
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23. 0 povo de Thamuci

dcsmcntiu aos admoestadores,

24. E disscram; ^Seguiremos

um so mortal, dentre nos? Nessc

caso, estaremos, por certo, em
descaminho e em loueura.

25- "Foi-lhe transmitida a

Mensagem, so a ele, dentre nos?

Mas ele e mentiroso, enfatuado/
7

26. Dissemos:
44

Saberao, aman-

ha
{l)

?
quem e o mentiroso. o

enfatuado."

27. Por certo, enviar-lhes-emos

o camelo*
2)

femea, por prova^ao.

Entao. fica na expectativa deles e

pacienta.

28. E informa-os de que a agua

sera partilhada entre eles e o

camelo femea; cada porcao de

bebida sera presenciada por

aquele a quem ela pertence.

29. Depois, eles chamaram seu

companheiro , e este incumbiu-se

de agir, e abateu-o.

30. Entao, como foi Meu castigo

e Minhas admoestagoes9

3L Por certo, enviamos contra

eles um so Grito, e ficaram como

(H Amanha: no Dia do Juizo

(2 ) Cf VII 73 p250 nl.

0) Alusao a Qudar Ibn Salif.
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residuos de palha seca, de quem

faz estabulos,

32.— E, com efeito, facilitamos

o Alcorao, para a rccordacao,

Entao, ha quem disso se recorde? -

33. 0 povo de Lot. desmentiu as

admoestacoes.

34, Por certo. enviamos contra

eles um vento lastrado de seixos,

exceto contra a familia de Lot.

Salvamo-los, na madrugada,

35, Por graca de Nossa parte.

Assim, reeompensamos a quem
agradece.

36* E, com efeito, ele
( 1

)

admoestou-os de Nosso golpe;

entao, altercaram as admoestacoes.

37. E, com efeito, tentaram

seduzi-lo, no toeante a seus

hospedes; entao, apagamo-lhes os

olhos. Dissemos: "Experimental,
}

pois, Meu castigo e Minhas

!

admoestacoes,"

38. E, com efeito, de manha, na

alvorada, um castigo permanente

surpreendeu-os,

39. Entao, experimental Meu
castigo e Minhas admoestacoes."

40. - E, com efeito, facilitamos

o Alcorao. para a recordacao.

Entao, ha quem disso se recorde? —

t * _-

(0 Ele: Lot
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4LE, de fato, chegaram os

admoestadores ao povo de Farao>

42, Eles desmentiram todos

Nossos sinais; cntao, apanhamo-

los, com o apanhar de Um Todo-

Poderoso, Potentissimo.

43, Sera que vossos renegadorcs

da Fe, 6 Quraich, sao melhores

que aqucles, ou tendes absolvicao,

nas Escrituras^?

44, Ou dizem:
4tSomos uma

multidao vitoriosa"?

45, A multidao sera derrotada e

fugirao eles, voltando as costas.

46, Alias, a Hora e seu tempo

prometido; e a Hora e mais

horrenda e mais amarga,

47- Por certo, os criminosos estao

em descaminho e em loucura.

48. Um dia, quando, no Fogo,

forem arrastados sobrc suas faces,

dir-se-lhes-a:
iv

Experimentai o

toque de Saqar
(2V'

49. Por certo, Nos criamos cada

cousa, na justa medida.

50. E Nossa ordem nao e senao

uma so
(3)

palavra, rapida como o

pi scar da vista.

4^ JJJji»-J^-^

V^/m i"**-

j^jlS '44r^^it

(0 Alusao as Sagradas Escrituras, ou ao Livro do Uestino. junto de Deus.

(2) Saqar: uma das designafoes da Geena

(3) Vide XXXVI 82. O verslculo atenta para a simuHaneidade da ordem e da

execu^ao, expressa pelas palavras "Se" e "E".



54. Suratu Al-Qamar Parte 27 890 TV tjJH

51- - E
?
com efeito, aniquilamos

vossos semelhantes. Entao, ha

quern disso se recorde? —

52. E cada cousa que fizeram

esta nos regislros ,

53. E cada cousa, pequena e

grande, ali e escrita*

54. Por certo, os picdosos estarao

em Jardins e cntre rios,

55. Em vcrdadeiro lugar de

permanencia, junto de Um Rci

Potentissimo,

—- . >*V i.

Jui

0 ) Ou seja, o Livro do Destino, que sc cncontra junto de Deus.
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SURATU AR-RAHMAN(1)

A SURA DO MiSERlCORDIOSO

De Ai-MadTnah - 78 versiculos.

Em name de Allah 0
Misericordioso, O Misericordiador

L 0 Misericordioso.

2. Ensinou o Alcorao.

3. Cnou o ser humano,

4. Ensinou-o a expressar-se.

5* 0 sol e a lua movem-se com
computo,

6* E a grama e as arvores pros-

temam-se^

7, E o ceu, Ele o elevou; e

estabeleceu a balancpa^,

8« Para que, na balan^a, nao

cometais transgressao:

mm

0

0 Strife

J^oJ I £*?JJ k43t3j tUJj lj

^) A r-Rahman; O Misericordioso, e adj ctivo substantivado, derivado do verbo

rahima. que equivale a conceder misericordia. Esse epiteto encerra a ideia de

pussuidor de plena misericordia Aiias. Ar-Rahmiin e epiteto intrinseco c

exclusive) de Dcus. fonte umca da misericordia magna e plena 0 primeiro

versiculo traz essa palavm. que vai denominar a sura, inieiada pela mencao das

merces honorabilissimas dc Deus para com o ser humano: o ensino do Alcorao e

da expressao linguistica Enumera, a scguir, outras merces, que enfati/am o poder
e a magnificenda de Deus, nos ceus e na terra, que tanto os homens quanto os

jinns presenciam Alude, tambem, ao castigo dos rcnegadores da Mensagem, e a

recompense dos piedosos, no Dia da Ressurreicao Finaimente. gloritka a Deus,

louvando-0 Satientc-se que. nesta sura, aparece repctida, 3] vezes, a frasc:

'Hmao, qual das merces dc vosso Senhor vos ambos desmentis?". segundo a

norma akoranica de que a repcticao cadenciada exorta mdhor a Verdade, e e mais

persuasiva. no locante aos renegade res da Fe.

I-) 1 ado obcdccc a Deus Ate a grama c as arvores O veneram Tudo se prosterna

diante dtle. Por qui:, cniao, os idoiatras nao fa/em o mesmo?
seja, ajustica.
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9. E, assim, cumpri o peso com
eqiiidadc, e nao dcfraudeis na

balan^a.

10- E a terra, po-Ia a disposi^ao

dos viventcs.

11, Nela, ha frutas, e

tamareiras de involucros.

as

12, E os graos em palhas, e as

plantas aromaticas,

13, - Entao, qual das merces de

vosso Senhor vos ambos^ J

des-

mentis? -

14, Ele criou o ser humano de

argil a sonorosa, como a ceramica,

15, E criou o jinn de pura chama

de fogo,

16, " Entao, qual das merces de

vosso Senhor vos amtaos des-

mentis? -

17.0 Senhor dos dois levantes

e O Senhor dos dois poentes*
2)

.

18. - Entao, qual das merces de

vosso Senhor vos ambos des-

mentis? -

19. Desenleia os dois mares,

para se depararem;

20. Entre ambos, ha uma

U) O dual relaciona-se aos homcns c aosjinns

3 I vezes, ate o fim da sura.

(2) Trata-sc, respeetivamentc, dos levantes e po

c de vcrao

^^^^^^ u.

1 ^L^^ ^^u£*j

Alias, este vcrsieulo vai rcpctir-sc por

entes do sol, nos solstkios de s riverno
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barreira; nenhum dos dois comctc

transgressao.

21. - Entao, qual das merces de

vosso Senhor vos ambos desmentis?-

22. De ambos saem as perolas e

o coral.

23. - Entao, qua! das merces de

vosso Senhor vos ambos des-

mentis? -

24* E sao dEle as naus correntcs,

par vos feitas, como montanhas, no

mar.

25. - Entao, qual das merces de

vosso Senhor vos ambos des-

mentis? -

26. Tudo o que esta sobre ela
(n

e fin i to,

27. E so permanecera a face
(2 ^

dc tcu Senhor, Possuidor de

majestade e honorabilidade.

28. - Entao
?
qual das merces de

vosso Senhor vos ambos des-

mentis? -

29. Pede-lhe benevolencia

quern esta nos ceus e na terra. Em
eada dia, Ele executa uma obra

nova
3;

£ -T"

U) Ela a Terra.

(2) Ou seja_ Dcus Proprio.

(3) H proprio dEIe outorgar as criaturas, a cada instante, por^o do que Ihes e

predestinado, la] como a vida, a mortc, a prosperidade, a adversidade, o perdao, a

punicao.
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30. - Entao, qua! das merces de

vosso Senhor vos ambos des-

menlis? -

31. Nos nos dedicaretnos a vos

ambos, 6 Thaqalan
(l

\

32. - Entao, qual das merces de

vosso Senhor vos ambos des-

mentis? -

33* 0 coorte de jinns e humanos!

Se podeis atravessar os limites dos

ceus e da terra, atravessai-os. Vos
nao os atravessareis senao com urn

poder* \

34, - Entao, qual das merces de

vosso Senhor vos ambos des-

mentis? —

35. Enviar-sc-ao contra vos

ambos chamas de fogo e cobre

fundido; e nao sercis socorridos.

36, - Entao, qual das merces de

vosso Senhor vos ambos des-

mentis? -

37. E, quando o ceu fender e se

tornar roseo como a pele,

u J

--- , --

-v<tf i fit - 1 ^ 'f

(')Thaqalan substantive tomum dual, com sentido coletivo, c designativo, aqui, dos

hymens e jinns,

(2) Ou scja, scniio com o podcr dc Deus. Exegetas alcoramcos interpretam estc pas so

de acordo com o que a ci£ncia, hoje, explicila: que e preciso extraordinaria encrgia

propulsora (que envolve profundos conhedmentos e calculos fisicos, matematicos

e geometricos, alem de vultosas somas dc dinhciro), para que o homem possa

alravessar, apenas, a zona de gravidade da Terra, como ja vem fazendo em suas

viagens espaciais. Imagine-sc de quanto prccisara para alravessar os limites do

Universo, que se encontram a milhocs dc milhurcs dc anos-luz da Terra! Do que se

infere ser impossivcl csta emprcsa aa.s homtms e jinns, sem poder divino.



55. SOratu Ar-Rahman Parte 27 895 TV tjJrl 00 ja^l tjy*

38. - Entao, qual das merces de

vosso Senhor vos ambos des-

mentis? -

39* Entao, nesse dia, nao sera

interrogado, acerca de seu delito,

ncm humano nem jinn.

40. - Entao, qual das merces de

vosso Senhor vos ambos des-

mentis? -

41. Serao reconhecidos os

criminosos por seus semblantes e

serao apanhados pelos topetes e

pelos pes.

42. - Entao, qual das merces de

vosso Senhor vos ambos des-

mentis? —

43. Dir-se-lhes-a: *'Eis a Geena

que os criminosos desmentiam/
1

44. Eles circularao entre ela e

agua ebulicnte, cscaldante,

45. - Entao, qual das merces de

vosso Senhor vos ambos des-

mentis? -

46. E para quern teme a pree-

minencia de seu senhor, havera

dois Jardins.

47. - Entao, qual das merces de

vosso Senhor vos ambos des-

mentis? -

48. Ambos de ramos tlorescentes,

49. - Entao, qual das merces de

fit- j * At^ > < j „1(5 . c
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vosso Senhor vos ambos des-

mentis 7 —

50. Em ambos, correm duas

fontes,

51. - Entao, qual das merces de

vosso Senhor vos ambos des-

mentis? -

52. Em ambos, ha, de cada

fruta, duas especies.

53. - Entao, qual das merces de

vosso Senhor vos ambos dcs-

mentis? -

54. Reclinados estarao sobre

acolchoados, cujos forros sao de

brocado. E os frutos de ambos os

Jardins estarao a mao,

55. - Entao, qual das merces de

vosso Senhor vos ambos dcs-

mentis9 -

56. Neles, havera donzelas de

olhares restrilos a seus amados,

Nao as tocou, antes deles
1 1)

, nem
humano nem jinn.

57. - Entao, qual das merces de

vosso Senhor vos ambos des-

mentis? -

58. Como se fossem o rubi e o

coral
(2
\

$j&lot&}&Jpj

0) Deles: dos bem-aventurados habitantcs d esses dais Jardins

(2) Ou scja, serao como o rubi prccioso, na pureza. e como c helo coral, na cor.
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59, - Entao, qual das merces de

vosso Senhor vos ambos dcs-

mentis? -

60, Ha outra recompensa da

benevolencia senao benevolencia?

61, - Entao, qual das merces de

vosso Senhor vos ambos des-

mentis? —

62, E, alem de ambos, havera

dois outros Jardins.

63, - Entao, qual das merces de

vosso Senhor vos ambos des-

mcntis? -

64, Ambos verde-escuros.

65, - Entao, qual das merces de

vosso Senhor vos ambos des-

mentis? -

66, Em ambos, havera duas

fontes jorrando.

67, - Entao, qual das merces de

vosso Senhor vos ambos des-

mentis? -

68, Em ambos, havera frutas, e

tamareiras, e romas.

69, - Entao, qual das merces de

vosso Senhor vos ambos des-

mentis? -

70, Neles, havera fidalgas, for-

mosas

71, - Entao, qual das merces de

vosso Senhor vos ambos desmentis?-

4yjL^O^ l>fc:£
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72. Huris, reclusas nas tendas.

73. - Hntao, qual das merces de

vosso Senhor vos ambos des-

mentis? -

74. Nao as tocou, antes deles,

nem humano nem jinn.

75. - Entao, qual das merces de

vosso Senhor vos ambos des-

mentis? -

76. Reclinados estarao sobre

almofadas verdes e formosos

tapctcs,

77. - Entao, qual das merces de

vosso Senhor vos ambos des-

mentis? -

78. Bendilo seja o Nome de teu

Senhor, Possuidor de majestade e

honorabiltdade!
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SURATU AL-WAQU]
CAH0)

A SURA DO ACONTECIIVIENTO

De Makkah - 96 versiculos,

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador

L Quando o acontecimento

sobrcvier.

(2)

2, Nao havera de sua sobreven^a

alma desmentidora,

3* Ele sera rebaixador, ele sera

elcvador
(3)

,

4. Quando a terra for sacudida

violentamente,

5. E as montanhas forem

esmigalhadas totalmente,

6. Entao, tornar-se-ao particulas

cspalhadas.

7. E vos sereis de tres especies:
'J

tO Al Waqicah: uma das designacoes do Dia do Juizo. L participio pre sente feminine

de waqac
a, cair ou acontcci:f com certcza, c, por scr o Dia do Juizo urn evento que

ocorrera inevitavelmente, rccebc esta denominate Kssa palavra aparccc no

primeiro versiculo e denomina a sura h que se abre com a mencao do evento do

Juizo Final c dc tudo que sucedera entao Inform a, ainda, que as criaturas, nesse

Dia, serao dc Ires c ategot i as, c da pormenores dos galardocs ou castigos

destinados a cada uma dclas, conforms suas obras na vida t erren a. Apresenta a

manifestable das gramas de Deus para com os homens, cspalhadas por toda a

Natureza: a cria^ao do homem. os campus lavrados, as nuvens pluviais, a

utilizacao do Togo pelo ser humane, dianle do que os hymens devem glyrvflcar a

Deus e enloar-Lhc louvores. Salicma o valor do Alcorao, como Mcnsagcm divina,

e censura a cruel atitudc dos idolatras, que trocam a gratidao pela ingratidao

Fmalmente, a sura reatirma que tudo que menctona c absolute Verdadc c, por isso

mesmo, o ser humano deve glorificar o seu Senhor, incessantemente.

(2)0 Dia do J utzo e considerado o maior acontecimento da Derradeira Vida

(^) O Dia do Juizo rebaixara os pecadores e subhmara os virtuosos.
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8. Entao, os companheiros da

direita — que excelcntes os

companheiros da direita! -

9. H os companheiros da

esquerda - que exccraveis os

companheiros da esquerda! -

10. E os precursores da Fe serao

os precursores;

11. Estes serao os achegados a

Allah,

12. Nos Jardins da Deh'cia,

13* Uma multidao dos primei-

ros
CD

14. E um pouco dos derra-

dciros
(2)

.

15. Estarao sobre leitos de

tecidos ricamente bordados,

16. Neles reclinados, frente a

frente.

17. Circularao, cntrc eles, man-

cebos, eternamente j ovens.

18. Com copos e jarros e ta^a de

fonte fluida

19. - Com essa, nao sofrcrao

dor cefalica nem se embriagarao -

20. E com frutas de quanto

escolherem,

4y j_y_>4 ^j^4^jjPXyO>i

1 iJJ/j^'j^4 Jl^Oj

ao aos profetas e a seus povos antepassados que os segutram.

(2) Alusao aos seguidores do Profeta Muhammad.
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21. E com came de aves dc

quanto apetecerem.

22. B havera huris de belos

grandes olhos,

23. Iguais a perolas resguardadas,

24. Em reeompensa do que

faziam.

25. Neies
(1)

, nao ouvirao frivo-

lidades nem algo pecaminoso

26. Senao o dito; "Salam!

Salami" Paz! Paz!

27. E os companheiros da direita

- que excelentes os companheiros

da direita! -

28. Estarao entre a9ofaifas nao

espinhosas,

29. E arvores de talh*
2) bem

ordenadas
?

30. E sombra extensa,

31. E agua sempre fluente,

32. E frutas abundantes,

33. Nao cortadas*^ nem proibidas,

Vj l^jo^LlL^Si

3)ap^iWj4^]iiW

) Neles: nos Jardins

(2) ^allj: arvores de ramos bem longos e troncos lao grosses, que os bracos do

homem nSo podem cingt-los Suas flores rcccndcm agradavelmenie c sua sombra e

amena. E arvore tipica da Peninsula Arabe Entretanto^ segundo a]guns exegetas,

talh n^o sen a esta arvore, mas a bananeira, embora se saiba que nao era eonheeida

na regiao.

0) Ou seja, frutas nSo sazonais, mas constantes. e faeultadas a todos quantos as

desejarem.
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34. E acolchoados elevados
tl5

.

35. Por certo, fizemo-las surgit\

perieitamente C2)
.

36. E fizemo-las virgens.

37. Mcigas, da mesma idade,

38. Para os companheiros da

direita:

39. Uma multidao dos primeiros,

40. E uma multidao dos derra-

deiros.

41. E os companheiros da

esquerda - que execraveis os

companheiros da esquerda! -

42. Estarao no castigo do

Samum(3)
e em agua ebuliente,

43. E em sombra de nigerrima

fumaca,

44. Nem fresca nem benfazeja.

45*Por certo. antes disso, eram

opulentos,

46. E obstinavanvse no farmi-

davel erro ,

47. E diziam: Quando morrermos

e formos po e ossos, seremos

ressuscitados?

y c^^^apj

Jjrji^i Git,'

(1) A palavra arabe "furuch" pode ser iraduzida por "donzelas" acokhoadas, que,

metafortcamente. denomma a mulher, fornida c macia, segundo o costume dos

antigo.s arabes.

(2) Ou scj a, as don/clas sau kgitima criagSo divina. nao descendentes Adao e Eva.

(3) c;f. XV 27 n4.

(4) Formtdavcl erro 4 idolatria.
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48,
UE nossos pais primeiros?"

49- Dize: "Tor certo, os primeiros

e os dcrradciros

50- "Serao juntados em um tempo

marcado dc dia detcrminado."

51. Em seguida, por certo, 6

v6s
(i)

,
descaminhados, desmen-

tidores,

52. Comereis, certamcnte, da

arvore dc Zaqqum (2)

53. E dela enchereis os ventres,

54. E, por cima, bebereis da

agua ebuliente,

55. E bebereis como camelos

scquiosos.

56. Esta sera sua hospedagem

no Dia do juizo.

57. Nos vos criamos. Que vos,

entao confirmeis a Ressurret^ao!

58. E vistes o que ejaculais?

59. Sois vos que o criais, ou

somos N6s 0 Criador?

60. Nos determinamos estar a

morte entre vos. e Nos nao seremos

Impedidos,

6L De trocar-vos por semel-

hantes a vos e fazer-vos surgir em

uoJ2 i£i±>

0) Vos: os idolatras dc Makkah

(2)Cf XXXVII 62 n2.
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algo que nao sabeis
{1)

,

62, E, com efeito, , sabeis do

primeiro surgimcnto. Entao, que

vos mediteis!

63* F vistes o que lavrais?

64. Sois vos que o semeais, ou

somos Nos O Semeador9

65. Se quisessemos, fa-lo *" -iamos

pulvereo, entao permanecerieis

exclamando;

66. 'Tor certo, estamos onerados!

67. "Ou, alias, desprovidos,"

68. E vistes a agua que bebeis?

69. Sois vos que a fazeis descer

dos nimbos, ou somos Nos Que a

fazemos descer?

70. Se quisessemos, fa-la-iamos

salsissima. Entao, que vos

agrade^ais!

71. E vistes o fogo que ateais?

72. Sois vos que fazcis surgir

sua arvore*
3
*, ou somos Nos Que a

fazemos surgir?

73. Nos o fizemos como

lembran^a e proveito para os

viaj antes do deserto.

13 >^y^/j^u!

LID u

© 5 44^*^ ''

0) Deus pode trocar as fisionomias dos idolalras e triur-lht;s s nnvamentc. outras

tisionomias, inimaginaveis.

(2) Lo: o que plantais.

(3) cf. XXXVI HO n3.
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74. Entao, glorifica o nome dc

leu Magnifico Senhor!

75. E juro pel as posi^oes das

estrelas,

76. - E
;
por certo, e magnifico

juramento, se soubesscis. -

77. Por certo, cste e urn Alcorao

nobrc,

78* Em Livro resguardado,

79. Nao o tocam senao os

purificados;

80. E uma Revela^ao dcscida

dO Senhor dos mundos,

81. Entao, estais refusando esta

Mensagem,

82. E fazendo do desmcntir o

agradecimento de vosso sustento?

83. Entao, que, quando a alma

atingir a garganta
(1) de um

moribundo.

84. Enquanto, nesse momento, o

olhais,

85. E Nos estamos mais

Proximos dde (2

\ que vos
;
mas vos

nao o enxergais -

86. Entao, se nao deveis ser

julgados,

j^>^ &

0) Ou seja, na hora da morte. Os versiculos 83-87 desafium os dcscrcntcs a

dcvnlvcrcm a alma ao moribundo. uma vez que apregoam ser poderosos e

vsrdadeiros, ay coritestarcm a Pre stagao de Contas. no Dia da Ressurreicao.

(2) Dele: do monbundo.
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87. Que a
(n

facais retornar. se

sois veridicos!

88. E, se ele e dos achegados a

Allah,

89. Fjitao, tera descanso, c

alegria, e Jardim da Delicia.

90. E, se ele e dos companheiros

da direita,

91. Entao, tera a sauda^un UA
paz seja contigo", dos companheiros

da direita,

92. E, se e dos desmcntidorcs,

descaminhados,

93. Entao, tera hospedagem de

agua ebulicnte,

94. E de queima no Inferno.

95. Por certo, esta e a verdade

certa.

96. Entao, glorifica o nome de

teu MagmTico Senhor!

( ' ) A: a alma do moribundo.
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SURATU AL HADID0)

A SURA DO FERRO

De Al Madinah - 29 versiculos.

Em name de Allah O
Misericordioso. O Misericordiador,

L 0 que ha nos ceus e na terra

glorifica a Allah. E Ele e 0 Todo-

Poderoso, 0 Sabio.

2. DEle e a sobcrania dos ceus e

da terra Ele da a vida e da a morte.

E Ele, sobre todas as cousas, e

Onipotente,

3. Ele e 0 Primeiro e O
Derradeiro, e O Aparentc c O
Eatente

(2)
. E Ele, de todas as

cousas, e Onisciente.

4. Ele e Quem criou os ceus e a

terra, em seis dias; em seguida,

0) Al HadTd: o ferro Esta palavra, mencionada no versiculo 25. denomina a sura

Ksta, de inicio, lembra que tudo o que existe nos ce\is e na terra glorifica a Deus, O
Todo-Podcro so, 0 Onipotente; reitera os atributos di vinos e exorta a crenca tiKk c

a que se obre caritahvamente. salientando que ha gradacfto nos atos caritativos,

segundo a intcn^ao dc cada urn. Kefere-se. depots, aos crentes aureolados de luz.

no Dia do Juizo, c aos hipocritas, dela desprovidos, a requisitarem daqueles um
pouco dessa Luz. Alude, tambem, us conduces cm que sc encontrarao, no Dia do

Juizo. os crentes estarao em um local, separado por uma grade com porta, dentro

do qual havera a miscricordia divina. Fora, onde estarao os hipocritas. havera as

penas c tern as. Cunvoca os crentes a humildade, diante da lembran^a da

magnifieencia divina: atenta para a efemeridade da vida terrena, em contraposicao

a vida celestial, incita os crentes a se apressarem na busca do perdao dc Deus c do

Paraiso prometido, e lembra ao homem a predestina^ao dos fatos, a inexorabiiidadc

dos eventos, ja registrados no Llvto do Deslino. A sura conctui. advertindo que o

ad ven to dos mensageiros vem confirmado por sinais. mensagens, e pcla fcrrca

fore a da Lei. para que os homens possam conviver com equidadc, Final mcnte,

convoca os homens para o temor de Deus. a rim ue obterem Sua benevolencia.

(2) Embora Deus nao se faca conhecer ao homem. pelos cinco sentidos, tudo no

Universo espelha Sua presenca e grandcza.
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cstabeleceu-Se no Trono. Ele sabe

o que penetra na terra e o que del a

sai; e o que desce do ecu c o que a

ele ascende. E Ele e convosco,

onde quer que estejais. E Allah, do

que laze is, e Onividente.

5. DEle e a soberania dos ceus e

da terra. E a Allah sao retornadas

as dcterminacoes.

6. Ele insere a noite no dia e

insere o dia na noite. E Ele, do

mtimo dos peitos, c Oniscienle.

7. Crede em Allah e em Seu

Mensageiro; e despendei, daquilo

de que vos fez sucessores. Entao,

os que creem, dentre vos, e

despendem, Terao grande premio,

8. E por que razao nao credes

em Allah, enquanto o Mensageiro

vos convoca para crerdes em vosso

Senhor? E enquanto, com efeito,

Ele tomou vossa alian^a, se sois

crentes.

9. Ele e Quern faz descer sobrc

Seu servo evidentes versiculos,

para fazer-vos sair das trevas para

a luz. E, por certo, Allah, para

convosco, e Compassivo, Miseri-

cord iado r.

10* E por que razao nao

despendeis na senda de Allah,

enquanto de Allah c a heranca dos

ecus e da terra? Nao se iguala,

dentre vos, quern despendeu c

** Jf -r. ->*".

\$ Jp^ 15oJl^J 'i 0_>j
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combatcu antes da conquista
(l)

a

quern despendeu e combateu

apos. Esses tern escalao mais

elevado que os que despenderam c

combateram apos. E, a ambos, Allah

promete a mais be] a recompensa. E

Allah, do que fazeis, e Conhecedor

11. Quern

emprestimo

empresta bom
a Allah, Ele lho

multiplicand e clc tera generoso

premio,

12. Um dia, quando vires os

crentes e as crentes, com sua luz

que lhes correra adiante e a direita.

dir-se-lhes-a: "Vossas alvissaras,

hoje, sao Jardins, abaixo dos quais

correm os rios; nesses, sereis

eternos. Esse e o magnifico

triunfo
(3) :'

13* Um dia, quando os hipocritas

e as hipocritas disserem aos que

creram: Esperai por nos, nos

adquiriremos algo de vossa luz",

dir-se-lhes-a:
lt

Fara tras, retornai e

requestai luz. em outro lugar."

Entao, estender-se-a, entre eles,

uma grade com porta, cm seu

interior, havera a misericordia, e,

em seu exterior, defronte, havera o

castigo.

< ;,:.,; 5 ,r-- > .off 1 —

ASS^3

( * ) Alusao a conquista da cidade de Makkah.

(2) A luz emanada das boas obras e da Fc inqucbrantavel iluminara o caminho do

crente. de todas os lados.

0) Assim falarao os anjos aos irentcs.
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14. Eles ( 1

os chamarao: "Nao
estavamos convosco?" Dirao: "Sim,

mas vos vos provastes, a vos

mesmos e aguardastes nossa ruina.

e duvidastes da Mensagem, e as

vas esperan^as dudiram-vos, ate

que chegou a ordem (2)
de Allah. E

1 3

)

o ilusor iludiu-vos. acerca dc

Allah.

15. "Entao, hoje, nao se tomara

de vos resgatc algum nem dos que

renegaram a Fe, Vossa morada

sera o Fogo: sera ele vosso

protetor E que cxccravel destine!"

16. Nao e tempo, para os que

creem, de se lhes humilharem os

cora^oes a lembranca de Allah e ao

que desceu da vcrdade? E nao

serem como aqueles^ aos quais,

outrora, fora concedido o Livro - e

para quern se lhes tornou longinquo

o ternW
5 - entao, se lhes

endureceram os coragoes. E muitos

deles foram perversos.

17. Sabei que Allah vivifica a

terra depois de morta. Com efeito,

tornamos evidente, para vos, os

sinais, para razoardes.

4^ Jj^<^)Jh

^5 c)\jS\t <j>j^jt^W

(
I

) Lies: os hipocritas.

(2) A Ordem de Deus: a morte.

(3) O Ilusor: Sata

(4) Aqueles: osjudcus c os cristSus.

(5) Ou scja, o lapse de tempo existente entre o advent o de Moises e Jesus e

Muhammad, tempo este que, pela longa durac-ao, fe/ que & Fe enfraquecesse e os

cora^oes endurecessem.
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18. Por certo, aos esmolcrcs e as

esmoleres, e aos que emprestam

bom cmprestimo a Allah, ser-lhes-

a multiplicada a retribuicao. c

terao generoso premio,

19. E os que creem em Allah e

em Seus Mensageiros, esses sao os

veracissimos. E os marlircs, junto

de seu Senhor, terao seu premio e

sua luz. Enquanto os que renegam

a Fc e desmentem Nossos sinais,

esses serao os companheiros do

Inferno.

20. Sabei que a vida terrena e,

apenas, diversao c entretenimento

e ornamento e vangloria, entre vos,

e ostentacao acerca das riquezas e

dos filhos. Ela e como chuva: as

plantas nascidas, com esta, causam

admiracao aos cultivadores; em
seguida, ressecam, c tu as ves

amarelecidas; depois, tomam-se

pulvereas. E, na Derradeira Vida,

havera veemente castigo, e perdao

de Allah, e agrado. E a vida terrena

nao e senao gozo falaz,

2 1 . Emulai-vos por um perdao

de vosso Senhor e por um Paraiso,

cuja amplidao e como a do ceu e

da terra, preparado para os que

creem em Allah e cm Seus

Mensageiros. Esse e o favor de

Allah: concede-o a quern quer E

Allah e Possuidor de Magnifico

favor.

ft ?

,

^ -.1
,

^y^jo*>J^j^ii

: 4
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22. Nenhuma desgra^a ocorre,

na terra, nem cm vos mesmos, sem

que cstej a em urn Li\W\ antes

mesmo de N6s a
(2)

criarmos. Por

certo, isso, para Allah e facil,

23. Assim c, para que vos nao

aflijais com o que pcrdcstes nem
jubileis com o que Ele vos

concedeu. E Allah nao ama a

nenhum presun^oso, vanglorioso,

24. Aos que sao avaros e

ordenam a avareza aos homens. E

quern volta as costas a caridade,

por ccrto, Allah e O Bastante a Si

Mesmo, 0 LouvaveL

25. Com efeito, enviamos Nossos

Mensageiros(3) com as evidencias,

e por eles, fizemos descer o

Livro
(4)

e a balan$a
(5)

,
para que os

homcns observem a eqiiidade. E
criamos o ferro; nele, ha veemente

for^a*
6

* e beneficios para os

humanos. E isso, para que Allah

saiba quem O socorrc a Ele, ainda

que Invisivel e a Seus Mensageiros,

Por certo, Allah e Forte, Todo-

Poderoso.

J^i'^J Jul S

(0 Alus&o ao Livto do Destine

(2) A: podc referir-se a Terra, ou as almas.

(3) Mensageiros: os anjos que descem a terra com a Mcrisagem aos profetas. Cf. A]

Jalalain, T&fsir, p. 718 - Deirute, 1974.

(4) Ou scja. as Escrituras Sagradas.

(5) ()u s^ja, a jusii^a.

(6) A dor e a morte que as ferreas armas belicas provocam.
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26. E, com efeito, enviamos

Noe e Abraao, e fizemos haver na

descendencia de ambos. a Profecia

e o Livro, Entao, entre eles, houve

guiados. Hnquanto muitos deles

foram perversos.

27. Em seguida, fizemos scguir,

em suas pegadas, Nossos

Mensageiros, E fizemos scguir

Jesus, filho de Maria, e concederno-

lhe o Evangelho. E fizemos, nos

cora^oes dos que o seguiram,

compaixao e misericordia, - E o

monacato, invcntaram-no. Nos nao

lhos prescrevemos, mas o fizeram

em busca do agrado de Allah; e

nao o respeitaram como dcvcria ser

respeitado. - Entao. concedemos

aos que creram, dentre eles, scu

premio. E muitos deles foram

perversos.

28. 0 vos que credes! Temei a

Allah e crede em Scu Mensageiro,

Ele vos coneedera dupla partilha

de Sua misericordia, e vos fara luz,

com que andareis, e vos perdoarl E

Allah e Perdoador, Misericordiador.

29. Isso, para que os seguidores

do Livro saibam que nada podem
sobre o favor de Allah, e que o

favor esta na mao de Allah:

concede-o a quern quer. E Allah e

Possuidor do magnifico favor.

r-'
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SURATU AL-MUJADALAH0 J

A SURA DA DISCUSSAO

De Al MadTnah - 22 versiculos.

Em nome de Allah, O
Mherlcordioso, O Misericordiador.

1. Com cfcito, Allah ouviu o

dito daquela que discutia contigo.

acerca dc seu marido, e se

queixava a Allah. E Allah ouviu

vosso dialogo, Por certo, Allah e

Oniouvinte, Onividente.

2. Aqueles, dcntrc vos, que

repudiam suas mulheres, com az-

zihar
(2
\ saibam que elas nao sao

suas maes. Suas maes nao sao

senao as que os deram a luz. E, por

certo, eles dizem dito reprovavel e

falso. E
;

por certo, Allah e

—y 1

^

(1) A I Muj adalah; infinitive subsianlivado do verbo jadala. discutir, cujo modo
indicative) aparece no primeiro versiculo e denomina a sura, que se abrc com
alusao as queixas de Khaulah bint Thac

tabah ao Pro tela, sobrc o marido Aus Ibn

AS-Samit. que a repudiou com az-zihar (modalidadc dc rcpiidio conjugal, adtnada

pelas sociedades pre - islamicas. Cf. XXXIII 4 n3) Rclatou c!a ao Profcta qut n

marido. que com eta se casara, quando moea c alraenk, nao mais a desejava,

depois de haver criado os muitos filhos que com elc tivcra, e ja cstar avan vada cm
idade; e que T alcgando considcra-la "como se fosse sua mae", desamparou-a. O
Profeta, nada havendo rccebido a rcspcito, pela revda^ao, nao pode auxilia-la

Descspcrada, dirigiu-sc a Dcus
:
cm lamenia^oes Para atender a esta questao,

foram revelados, cntao, os versiculos, que nao so refutaram, de vez, a pratica de

az-zihar, mas impuscram novas exigencias aos homens. que, acaso, qutsessem

reconciliar-se com suas mulheres. Esia sura condena. tarnbem, a atitude do

ncgadores da Mensagcm e adverte-os de nao fazerem confldencias, que possam

prcjudicar o Profcta, deixando claro que Deus se inteira de tudo. Conden a, ainda, a

ligacao dos hipocritas com os judeus e reafirma que aquelcs sao partidarios dc

Sata Finalmente, faz apologia dos crcntcs que colocam o amor de Deus e dc Seu

Mcnsageiro acima dc tudo, ate mesmo do amor dos pais ou dos filhos ou dos

lrmSos. E acre sec que. qucm assim age, e" partidano de Deus.

(2) Cf. XXXIll 4 n2.
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Indulgente, Perdoador.

3. F aqueles que repudiam suas

mulheres com az-zihar, cm scguida

voltam atras no que disseram, cntao,

que alforriem um eseravo, antes

que ambos se toquem, Isso c o com !

que sois exortados. E Allah, do que 1

fazeis, e Conhecedor,

4. E quern nao encontrar meio

de faze-lo, que jejue, por dois

meses seguidos, antes que ambos

sc toqucm. E quern nao puder

jejuar, que alimente sessenta

necessitados, Isso, para que creiais

em Allah e em Seu Mensageiro, E

esses sao os limites de Allah. E,

para os renegadores da Fe, havera

doloroso castigo,

5. Por certo, os que se opoem a

Allah e a Seu Mensageiro serao

desbaratados como foram desbara-

tados os que foram antes deles. E,

com efeito, fizemos descer evidentes

versiculos. E, para os renegadores

da Fe, havera aviltante castigo,

6. Um dia, quando Allah os

ressuscitar, a todos, cntao, informa-

los-a do que fizeram. Allah o
{l)

enumerara, e eles o esqueccram, E
Allah, sobre todas as cousas, e

Testemunha.

7. Nao viste que Allah sabe o

j@t- 9 < k^mil^

(H O: o que fizeram na Terra.
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que ha nos ecus c o que ha na

terra? Nao existc confidencia

alguma entre trcs, sem que Ele seja

0 quarto deles; nem entre cinco,

sem que Elc seja 0 sexto deles;

nem menos que isso, nem mais,

sem que Ele seja com eles
n onde

quer que estejam. Em seguida,

informa-los-a, no Dia da

Ressurreicao, do que fizeram. For

ccrto, Allah, de todas as cousas, e

Onisciente.

8* Nao viste os
(lj

que foram

coibidos da confidencia? Em
seguida, voltaram-se para o de que

foram coibidos, e confidenciam,

uns aos outros, o peeado e a

agressao e a desobediencia ao

Mensageiro. E, quando te chegam,

saudam-te com aquilo
(2) com que

Allah nao te saudou, e dizem a si
j

mesmos: "Que Allah nos castiguc

pelo que dizemos
(3) !" Basta-lhes a

Geena: nela sc queimarao. E que

execravel destino!

9. 6 vos que credes! Quando

confidenciardes uns com os outros,

nao confidencieis o peeado e a

0^9%&&Mb\

( 1 ) Os: os judeus, que tiveram o habito dc eoehiehar nu presenca dos c rentes, a fim de

dcix<i-lus inlrigados

(2) Aquilo: o dito judaico as-sftm^alaik ("a morte seja sobre ti"), com que os judsus

eostumavam saudar o Profeta, no lugar de as-salam^alaika ("que a paz seja sobre

ti").

P) Na verdadc, os judeus nao acreditavam no Profeta, como enviado divino, e se

rcalmcntc o fosse, por que, pensavam eles, nao pedia a Deus que os castjgasse
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agrcssao c a desobediencia ao

Mensageiro, e confidenciai a

bondade c a picdadc. E temei a

Allah, a Quern sereis reunidos.

10* A confidencia e, apenas, de

Sata, para entristecer os que creerru

e, cm nada, ele
(U pode prcjudica-

los senao com a permissao de

Allah. E que os crentes, entao,

confiem cm Allah.

11.6 vos que credes! Quando

se vos diz: "Dai espa^o.", nas

assembleias
(2
\ dai espa^o. Allah

vos dara espaco no Pa ratso. E,

quando se diz: "Erguei-vos.",

erguei-vos. Allah clevara, em
escaloes, os que creem dentre vos,

e aqueles aos quais e concedida a

ciencia. E Allah, do que fazeis, e

Conhecedor.

12,0 vos que credes! Quando

confidenciardes com o Mensageiro,

antecipai uma esmola a vossa

confidencia. Isso vos c melhor c

mais puro. E, sc nao encontrais

meio de faze-lo, por certo, Allah e

Perdoador, Misericordiador.

13. Alemorizai-vos por antecipar

esmolas a vossa confidencia? Entao,

se nao o fazeis. e Allah se volta

-f^dt

0^ hjjetiii*>^ Js* ^iS

(1) Ele: Sata.

(2) Quando nas asscmbleias do Profcta. era graridc o numero dc crentes que disputava

um lugar pcrto dele, para ouvi-lo. () verskulo aconselha que os c rentes, nessas

assemblers, eedam Sugar a quern Iho solicite
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para vos, cumpn a ora^ao, e

concedei az-zakah
(l)

, a ajuda

caridosa, e obcdccei a Allah e a

Seu Mensageiro. E Allah, do que

faze is, e Conhecedor.

14. Nao viste os
(2)

que se

aliaram a um povo^, contra quern

Allah se irou? Eles
{4)

nao sao de

vos nem deles, e juranV
5

\

mentirosamente, enquanto sahem.

15. Allah preparou-lhes veemente

castigo. Por certo, que vil o que

faziam!

16. Tomaram seus juramentos

por escudo e afastaram os homens

do caminho de Allah; entao, terao

aviltante castigo.

17. Nem suas riquezas nem seus

filhos de nada lhes valerao, diante

de Allah. Esses sao os companheiros

do Fogo. Nele, serao eternos.

18. Um dia, quando Allah os

ressuscitar, a todos, entao, jurar-

Lhe-ao, como vos juram, supondo

que estao fundados sobre algo, Ora
?

por certo, eles sao os mentirosos.

19. Sata dominou-os e fe-los

esquecer a lembran^a de Allah.

Esses sao o partido de Sata. Ora,

(1) Cf II 43 n4

(2) Os: os hipocritas, que se aliaram aos judeus

(3) Referenda aos judeus.

W Referenda aos hipoeritas.

(5) Quando aiirmam os hipocritas que s2o moslimes.

ft
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por certo, os do partido de Sat a,

sao elcs os perdedores.

20. Por certo, os que se opoem a

Allah e a Seu Mensageiro, esses

estarao cntre os mais vis.

21. Allah prescreveu
(l)

: "Em
verdade, vcncerei Eu e Mens
Mensageiros." Por certo, Allah e

forte
s
Todo-Poderoso.

22. Tu nao encontraras
(2) um

povo, que creia em Allah e no

Derradciro Dia, o qual tenha

afeigao para quern se oponha a

Allah e a Seu Mensageiro, ainda

que sejam sous pais ou seus filhos

ou seus irmaos ou seus fami hares.

A esses, Allah prescreveu a Fe nos

cora^oes, e amparou-os com
Espirito vindo dEle, e fa-los-a

cntrar em Jardins, abaixo dos quais

correm os rios, nesses, serao

eternos, Allah Se agradara deles, e

eles se agradarao dElc, Esses sao o i

partido de Allah. Gra, por certo, os

do partido de Allah, sao eles os

bem~avcnturados.

V* If

1 1

(
1

) Deus prescreveu no Livro do Destino.

(2) Ou seja
t
nao e possivd nem concebfvet, a quern quer que seja, que um crentc se|a

amigo do inimigo de Deus
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SURATL1 AL-HACHR(l)

A SURA DO EXODO

Dc Al Madinah - 24 versfculos.

£m de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

1. O que ha nos ecus c o que ha

na terra glorificam a Allah, E Ele e

O Todo-Poderoso, 0 Sabio.

2. Ele e Quern fez sair
s
de seus

lares, os^ que renegaram a Fe,

dentre os seguidores do Livro,

quando do primeiro exodo^. Nao

pensastes que elcs sairiam. E eles

pensaram que suas fortalezas os

abriganam de Allah. Mas Allah

(U Al Hachr: infmitivo substantivado dc hachara, reunir pessoas. Essa paiavra, que

nomeia a sura, apareee no versieulo 2. A glorificacao universal dc Deus da inkio a

sura, que ratifica ser Pie C) Todo-Poderoso, O Sabio. Narra o desterro da tribe

Ban? An-Nadir, parte da comunidade judaica que habitava Al Madinah, por

ocasiao da emigracao de Muhammad e seus seguidores a essa cidade. Nessa

cpoca, esses judeus concertaram um pacto com os moslimes de permaneeerem

ncutros, em sua disputa com os Quraieh, ferrenhos inimigos do Profeta Ocorrc

que na batalha de Uhud, foram dcrrotados os moshmes, e os judeus de Bam An-

Nadfr romperam o pacto feito e aliaram-se aos Quraich. Ap6s essa batalha, os

moslimes assediaram os Bam An-Nadir, que se encontravam protcgidos em suas

fortalezas, Todavia, nao mais suportando o assedio, esses judeus, intencionando

deixar, para sempre, a cidade de Al Madinah. pediram ao Profeta os deixasse partir

a salvo, no que foram atendidos. liean do, porcm, seus es polios, obtidos sem

batalha, para serem dislribuidos, nao entre os combatentes, pois nao houvera

com bate, mas entre os orfaos, os nccessitados e outros A sura ainda fa/ apologia a

nobre atitude dos habitantcs genuinos de Al Madman, A] Ansar. que prefcriram

legar os espolios aos emigrantcs Censura, outrossim, a atitude dos hipocritas, que,

havendo prometido aos judeus ajuda contra os moslimes, na\o o fizeram. Conclui,

fazendo notar aos crcntes que devem, sempre, lemer a Deus c estar prontos para o

Dia do Juizo. e ressaltando o valor do Alcorio, que c Rcvelacao de Deus, a Quem
perlenecm os mais sublimes epitetos,

(2) Os: os judeus da tribo Ban! An-Nacj r -

(3) Alusao a primei ra de uma serie dc expulsoes dos judeus de Al Madinah
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chegou-lhes por onde nao r

supunham, c arrojou o terror em
j

seus cora^oes: arruinaram suas
1

casas, com as proprias maos e

com as maos dos crentes. Entao,

tomai li^ao disso, 6 vos dotados dc

visao!

3* E nao lhes houvesse Allah

prescnto o desterro, have-los-ia

castigado, na vida terrena. E terao,

na Derradeira Vida, o castigo do

Fogo.

4. Isso, porque discordaram de

Allah e de Seu Mensageiro. E
quem discorda de Allah, por certo,

Allah e Veemente na puni^ao,

5. 0 que cortastes de tamareiras,

ou o que dclas deixastes de pe foi
[ 1

1

com a permissao de Allah , e para

ignominiaf os perversos.

6. E o que de seus
(2)

espolios

Allah fez chegar a Seu Mensageiro,

sem combate, vos, para isso, nao

estimulastes nem cavalos nem
camelos^

J)

; mas Allah da a Seus

Mensageiros domina^ao sobre

quem Ele quer, E Allah, sobre

todas as cousas, e Onipotente,

- -- : -

J*j/Jjijjii^li.^4%dita

(1 ) [sso oeorrcu durante o assedio moslim aos judcus dc Al Madmah.
(2) Dos judcus, que foram destcrrados

(3) Ou seja, "... tiao prcrisastcs combater". Ka verdade. os espolios dos BanT An-Na*}"*

foram deixados para estes. quando de seu desterro de At MadTnah, e nao deixados

porque, em com bate s houvessem sido derrotados pelos moslim^s. Sendo assim,

estes nao deviam ter acesso a eks. como espotio de guerra, tan to que, scgundo o

versiculo s os mesmos foram distribuidos de oulra forma.
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7, 0 que dos espolios dos

habitantes das aldcias Allah faz

chegar, sem combate, a Seu

Mensageiro, e de Allah, e do

Mensageiro, e dos parentes deste,

e dos orfaos, e dos necessitados, e

do filho do caminho(1

\ para que

isso nao scja alternado enlre os

ricos dos vossos. E o que o

Mensageiro vos concedes tomai-o;

e o de que vos coibir, abstende-vos

dele. E temci a Allah. Por certo,

Allah e Veemente na punicao.

8, Os espolios sao, tambem,

dos pobres emigrantes, que foram

expulsos de seus lares e privados

de suas riquezas. ao buscarem

favor de Allah e agrado, e ao

socorrerem a Allah e a Seu

Mensageiro. Esses sao os veridicos.

9, E os
(2) que habitaram o lar

(3)
e

abra^aram a Fe, antes deles,

amam os que emigraram para eles,

e nao encontraram em seus peitos

cobica do que lhes
(4)

foi concedido.

E prefcrcm-nos a si mesmos,

mesmo estando em necessidade. E

quern se guarda de sua propria

mesquinhez, esses sao os bem-

avcnturados.

cffi6&^tlM^

Ot oyC^j j

\i5 J^i l|

(1) cfll 177 ill

(2) Os: Al Ansar, os genuinos habitantcs de Al Madman
0) Alusao a cidade de Al Madmah.
(4) Lhes: aos emigrants que receberam parte dos espolios dos Bam An-Nadir.
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10. E os que chegaram, depois

deles, dizem:
Lt

Senhor nosso!

Perdoa-nos e a nossos irmaos, que

se nos anteeiparam, na Fe\ e nao

facas ex i stir, em nossos coracoes,

odio para com os que creem.

Senhor nosso! Por certo, es

Compass ivo, Misericordiador/'

1.1. Nao viste os que sao

hipocritas? Dizem a seus irmaos

que renegam a Fe, dentre os

seguidores do Livro: "Em verdade,

se vos Fizcrem sair, sairemos

convosco e jamais obedeceremos a

alguem contra vos; e, se fordes

combatidos, socorrer-vos-emos." E

Allah testemunha que, por ccrto,

eles sao mentirosos.

12. Em verdade, se os fizerem

sair, nao sairao com eles; e, se forem

combatidos, nao os socorrerao* E,

se os socorressem, fugiriam

voltando as coslas; em seguida,

eles
(2) nao seriam socorridos.

13. Em verdade, vos sois mais

veemenles, em causar pavor em
seus

(3)
peitos, que Allah. Isso, porque

sao um povo que nao entende.

14. Juntos, nao vos combaterao,

senao em aldeias fortiFicadas, ou

,4 <

*> «f9J I

LJJor o^T

( 1 ) Os judciJS da tribo Ban! An-NadTr.

(2) Eles: os judeus da tribo Bam An-NadTr.

0) Seus: dos hipocritas.
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atras de muros. Sua furia, entre

eles e veemente. Tu os supoes

unities, enquanto seus coragoes

estao disperses. Isso, porque sao

um povo que nao razoa.

15. Sao iguais aos
(l)

que foram

antes deles, ha pouco. Experimen-

taram a nefasta conseqiiencia dc sua

conduta, e terao doloroso castigo,

16. Sao iguais a Sata, quando

disse ao ser humano;
u
Renega a

FeT Entao, quando renegou a Fe,

disse aquele 'Tor certo, estou em
rompimento contigo; por certo, tcmo

a Allah, 0 Senhor dos mundos!"

17. Entao, o fun de arnbos e

estarem no Fogo; nele serao etemos,

E esta e a recompensa dos injustos.

18. Q vos que credes! Temei a

Allah, e que toda alma olhe o que

ela antecipou, para o amanha^. E
temei a Allah. Por certo, Allah, do

que fazeis, e Conheeedor.

19. E nao sejais como os que

esqueceram a Allah; entao, Ele os

fez esquecer a si mesmos. Esses

sao os perversos.

20. Nao se igualam os compan-

heiros do Fogo e os companheiros

do Paraiso. Os companheiros do

Paraiso sao os triunfadores*

© ifl

* ...5 i

(1) Referenda aos inimigos do Profeta, mortos

(2) Ou seja s para o Dia do Juizo

na batalha etc Badr
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21. Se houvessemos feito descer

este Alcorao sobre uma montanha,

ve-la-ias humilde, rachada, por

receio de Allah. E estes exemplos,

propomo-los, para os homens, a

fun de refletirem.

22. Ele e Allah. Nao existe deus

senao Ele, O Sabedor do invisivcl c

do visivel, Ele e 0 Misericordioso,

() Misericordiador,

23. Ele e Allah. Nao existe deus

senao Ele. O Rei, 0 Puro, A Paz,

O Confortador, O Predominante, O
Todo-Poderoso, O Transcendente,

0 Orgulhoso. Glonfieado seja

Allah, acima do que idolatram!

24. Ele e Allah, O Criador, 0
Iniciador da cria^ao, 0 Configu-

rador; dEle sao os mais belos

nomes, O que ha nos ceus e na

terra glorifica- 0. E Ele e 0 Todo-

Poderoso, 0 Sabio,
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SORATU AL-MUMTAHANAH(U

A SURA DA EXAMINADA

De Al Madinah - 13 versiculos.

Em name de Allah O
Miser icordioso, O Misericordiador.

1. 6 vos que credes! Nao tomeis
. ... n\

Meus mimigos c vossos inimigos

por aliados - ian^ando-lhes afci^ao,

enquanto eles renegam o que vos

chegou da Vcrdade, fazendo sair o

Mensageiro e a vos, porque credes

em Allah, vosso Senhor - se saistes

de vosso lar para lutar em Meu
caminho c para buscar Meu agrado.

Vos lhes transmitis
(3)

,
secretamente,

(0 A I Mumtahanah: partidpio passado adjetivado de imtahana, examinar, eujo

imperative e mencionado no versiculo 10, do mesmo radical do adjetivo que

nomcia a sura. Recebe esta qualificacao a mulher que emigra da terra dos idolatras

para a terra dos moslimes, para abracar o Islao; sendo assim, em la chegando,

devem os moslimes submcle-la a i rite rrogator io, para se certificarem das causas

reais que a kvam ale eles. A sura so inicia pela proibicao dos crenr.es de se aliarem

aos idolatras, inimigos de Deus e dos crentes, pois expulsaram o Mensage iro de

Deus c seus adeptos de Makkah, sua terra natal. Alude a mimi/ade latcntc dos

hipocritas para com os creates, inimizade esta que nao tardara em man ife star- se,

ao se defrontarem. Concita os crentes a seguircm o exemplo de Abraao e seus

seguidores T quando romperam torn seu povo, por causa da idolatria, declarando-

lhes inimizade, ate crerem em seu Deus Unico. Aclara como devem proceder os

moslimes com seus inimigos. Os que, entre estes, nao os com baterem, por causa

da Fe, podcm set tratados com blandicia e equanimidade, ao passo que os que os

eombateram c os expulsaram de seus lares nao devem scr tratados como aliados.

Quanto as crentes que emigram da terra dos idolatras para a dos moslimes, la

dcixando seus maridos desc rentes, e quanto as descrentcs que abandonam seus

maridos moslimes, a sura estabelece serie de regras de proceder. Finalmente,

exorta o Profeta a aeeilar o eornpromisso, estabelecido com as mulheres

emigrantes, de nada transgredirem, e convoca, novamente, os c rentes a nao se

aliarem aos inimigos de Deus.

(2) Referenda ao povo de Makkah.

0) Estc vcrsiculo foi revelado, quando Hatlb Ibn AbT Balta^ah, um dos scguidorcs do

Pro let a. pe ret:bendo que cste se preparava para con qui star Makkah, cscreveu uma



60. Suratu Ai-Mumtahanah Parte 28 927 1 * km±\ i

afeicao, enquanto sou bem Sabcdor

do que escondcis c do que

manifeslais. E quern de vos o faz,

corn ereito, descaminha-se do

caminho certo,

2. Sc clcs vos dominarem, serao

inimigos de vos e contra vos

estenderao as maos e a lingua, com
o mal

(1
\ E almejarao que renegueis

a Fe.

3. Nem vossos lacos de

parentesco nem vossos filhos vos

benefkiarao. No Dia da

Rcssurreicao, Ele decidira, entre

vos , E Allah, do que fazeis e

Onividente,

4. Com efeito, ha para vos belo

paradigma em Abraao, e nos que

cstavam com ele, quando disseram

a seu povo:
:t

Por certo, estamos em
rompimento convosco e com o que

adorais, em vez de Allah; renegamo-

vos, e a inimizade e a aversao

mostrar-se-ao, para sempre, entre

nos e vos, ate que creiais em Allah,

so nEle", exceto no dito de Ahraao

a seu pai; "Em verdade, implorarei

perdao para ti
?

e nada te poderei

-1?
[4^

^ s J

^ "f — __- -- _-- -

d\P Gj illtijEsiaJ^>%

carta dirigida a alguns de seus habitantes, alertando-os disso, a fim de sc

precatarcm, c conflou-a a uma mulher originana de Makkah, para que Ihas

cniregasse Infbrmado u esse respeito por Gabriel, o Profeta enviou alguns

moslimes a seu encal^o, e recuperaram a carta. Questionado, HatTb dcsculpou-se,

asseveranda que temera por sua familia, que se achava naquela eidade. O Profeta

aceitou-lhe as desculpas

0) Estender as maos e a lingua, com a mal: prcfudicar com alas e palavras
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fazer, junto de Allah," "Senhor

nosso! Confiamos em Ti, e para Ti

nos voltamos contritos. E a Ti sera

o destine.

5. "Senhor nosso! Nao facas de

nos vitimas da provacao dos que

renegam a Fe, e perdoa-nos. Scnhor

nosso! Por certo, Tu
?
Tu es 0

Todo-Poderoso, 0 Sabio,"

6. Com efeito, ha, neles, belo

paradigma para vos
?

para quern

espera em Allah e no Derradeiro

Dia. E qucm volta as costas, por

certo, Allah e 0 Bastante a Si

Mesmo, O LouvaveL

7. Quica, Allah faca existir afeto

entre vos e aqueles com quern vos

inimizastes, dentre eles. E Allah e

Onipotente. E Allah e Perdoador,

Misericordiador.

8. Allah nao vos coibe dc scrdes

blandiciosos e equanimes para com
os que nao vos combateram, na

religiao, e nao vos fizcram sair dc

vossos lares, Por certo, Allah ama
os equanimes.

9. Apenas, Allah coibe-vos de

serdes aliados aos que vos

combateram, na religiao c vos

fizeram sair de vossos lares, e

auxiliaram expulsar-vos. E quern

se alia a eles, esses sao os injustos.

10. 6 vos que credes! Quando

as crentes vos chegarem, como
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emigrantes, examinai-as^\ Allah e

bem Sabedor dc sua Fe! Entao, se

as considerais crentes, nao as fagais

retornar aos renegadores da Fe.

Elas nao lhes sao licitas nem eles

lhes sao licitos, E concedei-lhes*
2)

o que despenderam, E nao ha culpa,

sobre vos, em as esposardes, quando

lhes concedeis seu premio. E nao

retenhais os la^os matnmoniais das

renegadoras da Fe^
3)

; e pedi o que

despendestes, e que eles
f4) pegam o

que despenderam. Esse e o

julgamento de Allah. Ele julga entre

vos. E Allah e Onisciente, Sabio.

11, E, se uma de vossas mulheres

vos abandona, indo para os

renegadores da Fe, e, apos um
combate, obtendes espolios

?

concede! aqueles, cujas mulheres

se foram, o equivalente ao que

despenderam. E temei a Allah, de

Quern sois crentes.

12- 6 Profeta! Quando as crentes

te chegarem, para se comprome-

terem a nada associar a Allah c a

nao roubar e a nao adulterar e a

nao matar a seus filhos
(^ e a nao

' V

J'

_-r-

^ __ J ^ T

(1 ) Durante o exame, devem as crentes jurar que o tinico motivo dc sua cmigracao c a

adoiao ao hi So, nunca a fuga dc scus maridos ou a paixao por algum mo slim.

aos maridos Estcs devcm receber o que gastaram em saduqah (vide 11 236

n2 e [V 4 n4).

0) Alusao as idolatras, com as quais os mostimes nao devem casar-se

(4) Eles: os idolatras, cujas mulheres emigraram para Al Madman
(5) Referenda a pratica pre-islamica de os pais enterrarem vivas as filhas recem-
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cometer infamia, que forjam entre

as proprias maos e os p6s , e a

nao te desobedecer no que for

conveniente, aceita seu

compromisso e implora a Allah

perdao para el as. Por certo, Allah e

Perdoador, Misericordiador.

13.0 vos que credes! Nao vos

alicis a um povo contra quern

Allah Sc irou; com efeito, eles se

desesperaram da Derradeira Vida,

como os renegadores da Fe se

dcsesperaram
(2)

dos companheiros

dos sepulcros,

4? J^rpJj^

-X^c^ ^ej jIUjtSVj&-iJ

T

4^

nascidas, para, com isso, evitarem futuras desonras, que el as pudessem causar a

familia.

0) Forjar uma infamia, entre as maos e os pes signifies dar a Wvi um 11 1 ho

bastardo. O vcrsiculo alude ao costume prc-islamico de as muiheres levarem

qualqucr cri anca rccem-nascida ao homem desejado, atribumdo-lhe, falsamente. a

patcmidadc desta

(2) Ou seja. os incrcdulns nao crccm na Ressurreicao dos mortos.
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SURATU AS-SAFF<n

A SURA DA FILEERA

Dc Al Madinah - 14 versfculos,

Em nome de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador

L O que ha nos ceus e o que ha

na terra glonficam a Allah, E Ele e

0 Todo-Poderoso, O Sabio.

2.0 vos que credes! Por que

dizeis o que nao fazeis
(2)

?

3. Grave e, em sendo abomina^ao

perante Allah, que digais o que nao

fazeis!

4. Por certo, Allah ama os que

comhatem em Seu caminho, em
fileira, como se fossem edificapoes

ligadas por chumbo.

5. E quando Moises disse a seu

povo;
tL0 meu povo! Por que me

CU As-Saff: fileira: esta palavra aparece no versitiulo 4 e denomina a sura, que, de

imcio, ratified que os seres nos ecus e na terra rendem glorias; a Deus. Adverte nao

ser conveniente aos c rentes promcttr sem cumprir o prometido. e cxnrla-os a

cerrarem fileiras, para o combate na senda dc Deus Acoimti os filhos de Israel de

renitentes e descrentes, por meio das palavras dos profetas Moises e Jesus, e,

ainda, revel a que estes israelitas renegaram a Jesus c sua Mensagcm: e condena os

que forjam mentiras acerca de Deus e recusam o Islao, que 6 luz divjna, que

tentam apagar. Depois, induz os c rentes a lutarem, integralmente, na senda de

Deus, com suas riquczas e com si proprios, e a auxiliarem na propagacao da

Verdade. como o fizeram os apostolos de Cristo. Somente assim, poderSo os

Creoles triunfar sobre os immigos.

(2) Antes de aos crentes !hes ser permitido o combate aos ri:negadorcs da Fe,

afirmavam que. se conhecessem o que mais aprazsa a Deus, elcs o far
i
am por Fie.

sacrificando. para isso
:
se preciso fosse, ate suas riquezas c suas vidas. Knirclanio.

parte dos crentes nao cumpriu o que dissera, e voltou atras Isso ocorreu, por

exemplo. na Batalha de Uhud 0 versiculo repreende esta atitude.
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molestais
(,

\ enquanto, com efeito,

sabeis que sou para vos o

Mcnsageiro de Allah?" Entao,

quando se desviaram, Allah

desviou-lhes os coragoes. E Allah

nao guia o povo perverso.

6. E quando Jesus, filho de

Maria, dissc:
uO filhos de Israel! Por

ccrto, sou para vos o Mensageiro

de Allah, para confirmar a Tora,

que havia antes de mim, e anunciar

um Mensageiro, que vira depois de

mim, eujo nome c Ahmad/' Entao,

quando Ihes chegou com as

evidencias, disseram; "Isso e

evidente magia!"

7. E quern mais injusto que

aquele que forja a mentira
<2)

acerca

de Allah, enquanto convocado para

o Islao9 E Allah nao guia o povo

injusto.

8. Descjam apagar, com o sopro

das bocas, a luz de Allah
(3)

; e

Allah completara Sua luz, ainda

que o odeiem os renegadores da Fe.

9. Ele e Quern enviou Seu

Mensageiro, com a Orienta^ao e a

religiao da Verdade, para faze-la

prevalecer sobre todas as religioes,

^^^^^

(1) Cf. XXXIII 69 n2,

(2) A irientira: atribuir filhos a Deus. c acoimar a mensagem divina de pur a magi a.

(3) A luz de Allah: o Is] So. O verslculo ironiza a va atiuide dos idolatras, de quererem

destruir. com mcritiras, a luminosa Mensagcm divina. o que seria o mesmo que

ten tar apagar a luz do sol, cum simples sopro,
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ainda que o odciem os idolatras.

10,6 vos que credes! Indicar-

vos-ci um comercio, que vos

salvara de doloroso castigo?

11. Crerdes cm Allah e em Seu

Mensageiro, e lutardes no caminho

de Allah com vossas riquezas e

com vos mesmos. Isso vos e

mclhor. Se soubesseis!

12. Se o fizerdes. Ele vos

perdoara os delitos e vos fara

entrar em Jardins, abaixo dos quais

correm os rios, e em esplendidas

vivendas, nos Jardins do Eden, -

Isso e o magmfico triunfo -

13. E conccder-vos-a outra

gra^a, que amais: socorro de Allah

e vitoria proxima(n . E alvissara-o

aos crentes,

14, 6 vos que credes! Sede

aliados a Allah, da mesma mancira

como Jesus, filho de Maria, disse

aos discipulos: "Quern sao mcus

aliados a causa de Allah". Os

discipulos disserami "Nos somos

os aliados a Allah". Entao, uma
faccao dos filhos de Israel creu, e

uma facpao renegou a Fe\

Amparamos, pois, os que creram

contra scus inimigos, e foram

prevalecentes.

d- ^ ...

" 1 » V --

( 1 ) Alusao a conquista de Makkah
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SLRATU AL-JLMU :AH (1)

A SL'RA DA SEXTA-FEIRA

De Al Madinah - 1 1 versiculos,

Em name de Allah, O
Misencordioso, O Misericordiador

1. 0 que ha nos ceus e o que ha

na terra glorificam a Allah, O Rei,

O Puro, 0 Todo-Poderoso, 0 Sabkx

2. Ele e Quern enviou aos

iletrados
(2) um Mensageiro vindo

deles - o qual recita, para eles,

Scus versiculos, e dignifica-os, e

ensina-lhes o Livro e a sabedoria;

e, por certo, estavam, antes, em
evidente descaminho -

3. E a outros
(3)

deles, que, ainda,

nao se Ihcs ajuntaram. E Ele e O
Todo-Poderoso, O Sabio.

4. Esse c o favor de Allah:

concede-o a quem quer. E Allah e

O Possuidor de magnifico favor.

0-^^Wffi^

1jj^q^l>

0 yJi$Z>J±tfi

* J? -

—

0) Al Jumii c
flh: ctimologicamente, signifies grupo rcunido Substantive derivado de

jama'a, reumr Assim, foi denominado o sexto dia da semana, em virtude da

asscmbleia dos homens, formada para a orae^o do meio-dia Essa palavra,

mencionada no versiculo 9, da name a sura, que comeca lembrando, mais uma

vcz, que tudo o que est a nos ceus e na I err a glorifica a Deus Alude a grac.a divina

dc um Mensageiro aos arabes ilelrados, para ensmar-lhcs o Livro c a Sabedoria

Alias, esta e uma graca divina, que Deus dispensa a quem Lhe apraz. Reprova os

judeus, por havcrem negligenciado o ensinamento da Tora, apos dele se haverem

en earregad o, e rcfuta sua pretensao de serem aliados de Deus. Finalmentc, ordena

os crentcs a se lan^arem a ora^ao da Sexla-feira t£o logo oucam seu chamado,

deixando de lado os negocios e outras oeupae^es, c cimsura a atitude dos que se

retiram, durante o sermao dessc dia, e voltam a sens entretenimentos.

(2) Iletrados: as Iribos arabes. que nao sabiam ler on escrever, ou que, cm

contraposicao aos judeus c cristaos, ainda nao possuiam um livro divino.

0) Outros: as geracSes vindouras
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5.0 exemplo dos
tlj que foram

encarregados da Tora, em seguida,

nao a aplicaram. e como o do asno,

carregado de grandes livros. Que

exeeravel o exemplo do povo que

desmente os sinais de Allah! E

Allah nao guia o povo injusto.

6. Dize: ' 6 vos que praticais o

judaismo! Se pretendeis ser aliados

a Allah, com exelusao de outros

horn ens, anelai a morte, se so is

veridicos^

7. E jamais a anelarao, pelo que

suas maos anteciparam. E Allah,

dos injustos, e Onisciente.

8. Dize: 'Tor certo, a morte da

qual fugis, por certo, vos deparara.

Em seguida, sereis levados aO
Sabedor do invisivel e do visivel, e

Ele vos informara do que fazieis.
1

'

9. O vos que credes! Quando se

ehama a orapao da Sexta-feira, ide,

depressa, para a lembranca(
* de

Allah, e deixai a vend a. Islo vos e

melhor. Se soubesseis!

10. E quando a oracao se

encerrar, espalhai-vos pela terra e

buscai algo do favor de Allah; e

lembrai-vos de Allah, amiude, na

054)^,5^ 1ilia'sC^ 1

(0 Alusao ajudcus, incumbidos de aplicar as leis da Tora, mas que nao arcaram com
esta ineumbencia.

{2) Ou scja. o sermao c a oracao, que fazem parte dos rituais islamicos da sexta-feira.

Icvam a lembranga de Deus
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esperanca de

avcnturados.

serdes bem-

1 1. E, quahdo eles veem

oportunidade de comercio ou

entretenimenlo, debandam, rumo a

isto, e te deixam de pe
tl

*. Dize:
i;0

que ha junto de Allah e melhor que

o entretenimento e o comercio. E

Allah e O Melhor dos susten-

tadores,"

(0 Referenda a cenos moshmes que. durante o scrmao do Profeta, ouvindo

aproMmar-se uma caravana, que chegava de fora com mcrcadorias, rctiraram-sc

do scrmlo, e partiram ao eneontro dela.
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SURATU AL-MUNAFIQUN*
1

*

A SURA DOS HIPOCRITAS

De Al Madinah - 1 1 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Mistricordiador.

1. Quando os hipocritas te

chegarru dizem:
uTestemunhamos

que, por certo. tu es 0 Mcnsageiro

de Allah/
1 E Allah sabe que, por

certo, tu es Seu Mensageiro, e

Allah lestemunha que, por certo,

os hipocritas sao mentirosos.

2. Tomaram seus juramentos

por escudo e afastaram-se do

cammho de Allah. Por certo, que

vil o que faziam!

3. Isso, porque creram; em
seguida, renegaram a Fe; entao,

selaram-se-lhes os coracoes; e eles

nada entendem.

4. E, quando os ves, tu te admiras

de seus corpos. E, se falam, ouves

seu dito. Sao como madeiras 1

* A

0) Al Mun5fiqfln: plural de munaTiq, hipocrita. Participio presente de nSfaqa, ser

hipocrita. Kssa palavra, meneionada nos versiculos 1, 7 e 8, nomeia a sura, que

enumera certas caracteristicas dos hipocritas, tais como: dizer com a boca o

contrario do que ha cm seus coracoes: jurar fal same ntc, para ser confundido cum o

e rente; apresentar belo aspecto, agradavd a todos, de eloqiiencia sedutora, mas

va/.iu dc alma, oco e inutil como a velha madeira inanimada; desdenhar o perdao

de Dcus, suplicado pelo Profeta. A sura as se vera, ainda. que os hipocritas sao

prctensiosos, por se crerem privikgiados e poderosos. enquanto julgam os c rentes

desprezados, e por prometerem expulsa-los de Al Madman. No final, a sura

conclama os crcntes a serem cantativos, antes da chegada da inexoravel morte.

(2) Os hipocn|as sao tao inuteis e sem servenha quango a velha madeira, ja sem uso, e

recostada a um canto.
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encostadas. Supoem ser contra eles

todo grito
(1)

. Eles sao os inimigos:

entao, prccata-te deles. Que Allah

os aniquile! Como se distanciam

da Verdade!

5. E, quando se lhes diz:

"Vinde, que o Mensageiro de

Allah implorara perdao para vos",

mcneiam as cabecas, e tu os ves se

afastarem, enquanto soberbos.

6. E-lhes igual que implores

perdao para eles ou nao implores

perdao para eles: Allah nao os

perdoara, Por ccrto, Allah nao guia

o povo perverse

7. Eles sao os que dizem: "Nao

despendais com os que estao junto

do Mensageiro de Allah, ate que

debandem." E de Allah sao os

cofres dos ceus e da terra, mas os

hipocritas nao entendem.

8. Dizem: "Se retornarmos a Al-

Madlnah, em verdade, o mais

poderoso de nos fara sair o mais

desprezado
(2
V' E de Allah e o

poder, e de Seu Mensageiro, e dos

crentes, mas os hipocritas nao

sabem.

[)6

iA if*

0) A consdeneia dos hipocritas e tao ptsada que, se ouvem qualquer grito, algures,

de quern estcja, por exemplo, a procura de algo ou de alguem, ou cstcja

conclamando a ama reuniao, logo supoem serem eles proprios os visados.

f 2 ) Estas patavras sao atribuidas a Abdullah Ibn'Ubai, lidcr dos hipocritas de Al
Madlnah, durante a expedicao de Ban! Al Mustalaq, tribo dc arabes derrotada

pelos moslimes.
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9. 6 vos que crcdes! Que vossas

riquezas e vossos fllhos nao vos

entretenham, afastando-vos da

lembranca
{1>

de Allah, E quern o

faz, esses sao os perdedores,

10. E despendei do que vos

damos por sustento. antes que a

morte chegue a um de vos e que

ele diga: "Senhor meu! Que me
concedas prazo ate um termo

proximo; entao
;

darei esmola e

serei dos integros
"

11. E Allah nao concedera prazo

a uma alma, quando seu termo

chegar. E Allah, do que fazeis, e

Conhecedor,

Sri jJuu ^L/^^

f 1 ) Ou seja, das cinco ora^ocs diarias, que todo moslim ckvc eumprir.
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SURATL1 AT-TAGHABUN (1)

A SURA DO MLTUO ENGANO

De AI Madmah - 18 versiculos,

Em name de Allah, O
Misericordioso, () Misericordiado r.

1, 0 que ha nos ceus e o que ha

na terra glonficam a Allah. DFIe e

a soberania e dEle e o louvor. E
Hie, sobre todas as cousas, e

Onipotente,

2, Fie e Quern vos criou; e,

dentre vos, ha renegadores da Fe,

e
s
dentre vos ha crentes. K Allah,

do que fazeis, e Onividente.

3, Ele criou os ceus e a terra,

com a verdade. E configurou-vos,

e benfez vossa conflguracaa E a

Ele sera o destine

4, FJe sabe o que ha nos ceus e

na terra, E sabe o de que guardais

segredo e o que manifests. E Allah,

do intirno dos peitos, e Oniscientc,

*" ^ ^ t d I S J J,

3 j^u^'ci^iii)

^ ^ -j -ti^i^'r -i -l.''

(0 At-Taghabun: subslantivo deverbal de taghflbana, enganar, trapacear

mutuamentc Essa palavra aparece no versiculo 9 c nomcia a sura, que reitera a

glorifica<;ao de Deus por todos os seres dos ecus c di\ terra, Deus este a Quern tudo

penence, pois e Onipotente. Menciona alguns sinais, eorroboradores do poder e da

sabed or i a di vinos. Refere-se aos descrcntcs. de uutras eras, que experimentaram a

ndasta eonseqiiencia de seus atos, par desdenharem sens mensageiros. Refuta a

tola a firmacao dos idolatras dc que jamais ressuscitarao, advertindo-os do Dia do

Juizo, quando se revelara o cngano ou a trapaca mutua: os des creates, bem
sucedidos na vida terrcna, terao os piores lugares, e os crentes. desgracados na

vida terrena, terao OS mcthores lugares. Exorta os homens a obedetjerem a Deus e

a Seu Mcnsagciro. e adverte-os de que seus hens c (llhos sao, apenas. provagao.

Final iza, conclamando a que todos despendam caritativamente, para obterem a

bem-aventuranca.
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5. Nao vos
(1)

chegou o informe

dos que, antes de vos, renegaram a

Fe? Entao, experimcntaram a

nefasta conseqiiencia de sua

eonduta; e-terao doloroso castigo.

6. Isso
(2
\ porque seus

Mensagciros Ihes chegavam com
as evidencias, entao diziam: "Sao

mortals que nos guiarao?" E
renegaram a Fe e voltaram as

costas. E Allah deles prescindiu E
Allah e Rastante a Si Mesmo,
LouvaveL

7* Os que renegam a Fe

prelendem que nao serao

ressuscitados. Dize;
14

Sim! Por meu
Senhor, sercis ressuscitados; em
seguida,. sereis informados do que

fizestes, E isso, para Allah . e facil.

8. Entao, crede em Allah e em
Seu Mcnsageiro e na Luz (3) que

fizemos descer. E Allah, do que

fazeis e Conhecedor,

9, Urn dia, quando Hie vos

j untax, no Dia da Junta, esse sera o

dia do mutuo cngano. E quern ere

em Allah e faz o bem, Ele Ihe

remira as mas obras e o fara cntrar

cm Jardins, abaixo dos quais

^L^j^o k^tL^JJ-**iJ gJlb

jj <Ss£ cist-fe-^j «£>Er«

(1 ) Vos: aos idolatras de Makkah.

(2) AJusao ao nefasto castigo que experimcntaram em vida, eao que Ihes e preparado,

na oulra vida,

(3) Luz: o Alcorao.
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correm os nos; ncsses serao

eternos, para todo o sempre. Esse e

o magmfico triunfo.

10. E os que reiiegam a Fe e

dcsmentem Nossos sinais, esses

serao os companheiros do Fogo;

nele, serao eternos. E que cxecravel

destino!

1 L Nenhuma desgra^a ocorrc

sem que seja com a permissao de

Allah, E quem ere em Allah, Ele

the guiara o coracao. E Allah, de

todas as cousas, e Onisciente.

12. E obedecei a Allah e obedecei

ao Mensageiro. E, se voltais as

costas, apenas, impende a Nosso

Mensageiro a evidente transmissao

da Mensagem.

13. Allah, nao existe deus senao

Ele. E que os crentes, enlao,

confiem em Allah.

14* 6 vos que credes! Por certo,

ha, entre vossas mulheres e vossos

filhos, inimigos de vos; entao,

precatai-vos deles. E, se os

indultais e tolerais e pcrdoais, por

certo, Allah e Perdoador, Miser i-

cordiador.

IS. Vossas riquezas e vossos

filhos nao sao que prova^ao. E,

junto de Allah, havera magnifico

premio.

2) jm^i^^j^^.
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16, Entao, temei a Allah quanto

puderdes. E ouviu \ e obedeeei
l2
\ e

despendei; e-vos melhor, para vos

mesmos. E quern se guarda de sua

propria mesquinhez, esses sao os

bem-avcnturados,

17. Se emprestais urn bom
emprestimo a Allah, Elc vo-lo

multiplicara e vos perdoara, E

Allah e Agradecido, Clemente.

18. 0 Sabcdor do invisivel e do

visivel 0 Todo-Poderoso, O Sabio.

* * 'el -r1 »V " f £ * < /

4JJJ^==^4^^°

(0 Ou seja, "ouvi o que vos e ordenydu
11

(2) Ou seja, "obedecei a Deus".
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SURATL AT-TALAQU)

A SURA DO DIVORCIO

De Al MadTnah - 12 versi'culos,

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

1. 6 Profeta! Quando vos divor-

ciardes das mulheres, divorciai-vos

delas no imcio de sua
c
iddah

(2>
. seu

tempo de espera. E enumerai
{3)

a

ciddah, E temei a Allah, vosso

Senhor Nao as fa^ais sair de suas

easas
(4
\ c que elas nao saiam,

exceto se cometerem evidente

obscenidade
1 ^ E esses sao os

limilcs dc Allah, E quern

transgride os limites de Allah, com

efeito, fara injus^a a si mesmo." -

Tu nao te inteiras: provavclmente.

EMM

fcs.
" t >

0 ) At-Taiaq: substantive deverbat dc tallaqa, divorciar-se. Este verba ocorre duas

vezes, no versleulu 1, em modos diferentes, e deles se extraiu o substantive

denominador da sura que cxpoe principalmeiuc. as maneiras mais conveniimtcs de

realizar-se o divorcio; fa/, am da, consideracdes acerea da ciddah c suas diierentes

modalidades: sendo assinv a mulher divorciada deve ficar na casa da maridt), ate

o termino da c
iddah. com a garantia de pensao e conforto, e, segunda os preccitos

alcoranicos, ha recompensa para quem executa fielmente est as regras. e easligo

para quem as transgride. Alude. tambem, au fim dos transgressores da Ordem de

Deus e dc Scus metisageiros. Por fim, exorta os crentcs a tcmercm a Dejs, Que

Ihes enviou Gabriel com a Mensagem, para laze-los sair das t rev as da ignorant la

para a luz da Sabedoria.

(2) Ou seja. o tempo de espera imposto a mulher, para poder casar-se novamente.

Segundo o Islao, que permite o divorcio, embora o considere abominoso, o melhor

proceder, nesse caso. e fazcr reiterar a intencao de separacao no initio da ^iddah.

ou seja. antes de cada menstruo ocorrido durante este tempo de espera. Vide U 231

nl

seja, "calculai bem a data desse pcriodo dc espera".

(4) o u 5 e]a v "nao permitais que saiam, antes do termino da c
iddah".

(5) Ou seja, o adulterio.
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Allah faca surgir, dcpois disso,

algo0) -

2* Entao, quando elas chegarem

as proximidades de seu termo,

retcndc-as; convenientemente, ou

scparai-vos delas, convenientemente

;

e fazei testemunha-lo dois homens

justos dos vossoSj e cumprL com
equanimidade, o testemunho, por

Allah. Isso e o com que e exortado

quern ere em Allah e no Dcrradeiro

Dia. R quern teme a Allah, Ele lhc

fara saida digna,

3. E lhc dara sustento, por onde

nao supora. E quern confia em
Allah, Ele Ihe bastara, Por certo,

Allah atinge o que qucr de Sua

ordem, Allah fez para cada cousa

uma medida,

4. E aquelas de vossas mulheres,

que nao mais cspcram o menstruo,

sua ciddah, se duvidais, sera de

tres meses e, assim tambem, a das

que nao mcnstruam (2)
. E as

mulheres gravidas, seu termo sera

o deporem (3)
suas cargas, E quern

teme a Allah. Ele lhc fara

faciiidade em sua eondicao.

5. Essa e a ordem de Allah, que

05

$ ill j^JS4^i

(H Ou seja, a possibilidade dc rcconciliacao, cntre as panes, antes do termino da

iddah. Alias, 0 Islao, como ja sc disse aeima, cmbora pcrmita legalmente 0

divorcio, faz-lhe reservas.

(2) Alusao as impuberes.

(3) Dtpor suas cargas: dar a luz.
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Fie vos fez descer. E quern teme a

Allah, Fie Ihe remira as mas obrus

e Ihe tornara magmfico o premio,

6, Fazei-as habitar onde

habitais, conforme vossos recursos,

e nao as prejudiqueis, para

constrange-las. F> se sao gravidas,

despendei com elas, ate deporem

suas cargas, E, se elas vos

amamentam o filho, concedei-lhes

seus premios, F que, entre vos,

haja- deliberates mutuas, de modo
conveniente. F, se estais em
dificuldade, outra Ihe amamentara

o filho*

7. Que aquele, que tern

prospcridade, despenda conforme

sua prosperidade, E aquele, cujo

sustento e restrito, que ele despenda

do que Allah Ihe concede. Allah

nao impoe a alma alguma senao o

que Fie Ihe concede. Allah fara,

apos dificuldade, facilidade.

8. F que de cidades transgrediram,

desmesuradamente, a ordem de scu

Senhor e de Seus Mensagciros!

Entao, fizemo-las dar severa conta,

e castigamo-las com terrivel castigo.

9, Entao, experimentaram a

nefasta conseqiiencia de sua

conduta; e o fim de sua conduta foi

perdicao.

10*»1 f. 1

0) As: as mulhercs divorciadas
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10. Allah prcparou-lhes veemente

castigo. kntao, temci a Allah, 6

\6s dotados de discemimcnto, vos

que credes! Com efeito, Allah fez

descer, para vos, uma Mensagem.

11. E enviou um Mensagciro,

que recita, para vos, os versiculos

de Allah, evidentcs, para fazer sair,

das irevas para a luz, os que creem

e fazem as boas obras, E a quern

ere em Allah e faz o bem, Hie o

fara entrar em Jardins, abaixo dos

quais correm os rios, ncsscs, serao

eternos, para todo o sempre. Com
efeito, Allah lhe fara belo sustento.

12. Allah e Quern eriou sete

ceus, e da terra, outras tantas, entre

os quais a ordem desce, para que

saibais que Allah, sobre todas as

cousas, e Onipotente, e que Allah,

com efeito, abarca todas as cousas,

em ciencia.

J^'i ^Lii} _rUS Jp ^ii'
1
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SLRATU AT TAHRIM (,)

A SURA DA PROIBI^AO

De Al MadTnah - 12 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, 0 Misericordiador

1.6 Profeta! Por que proibes

o
(2)

que Allah tornou licito para ti?

Buscas o agrado de tuas mulheres?

E Allah c Perdoador, Misericor-

diador

2* Com efeito, Allah preccituou,

para vos, repara^ao de vossos

juramentos nao cumpridos. E
Allah e vosso Protetor. E Ele e O
Gnisciente, 0 Sabio,

3. E quando o Profeta confiou

em segredo uma conversa a umaf3)

de suas mulheres; e, quando esta

informou
(4)

a outra disso, e Allah

mm

0) At-TaforTm: infinite substantivado de harrama, praibir. Do mcsmo radical do

indicativo presente. que aparece no primeiro versiculo, e a palavra que intilula a

sura. De inicio, ha alusao a um episodio canstrangedor para o Profeta, apos o qual

ele se impos a proibicao do que era licito. A sura adverte, ainda, as mulheres do

Profeta das desastrosas conseqtiencias do proceder mconveniente
r
conluiado entre

elas Ordcna aos crcntes se preservarem do l ogo que se alimenta dos pecadores e

de pedras Lxorta o Profeta a lutar. sempre, contra os idolatras e os hipocnlas

Finalmcntc, esclarece que os maridos virtuosos nao podem mterceder pelas

mulheres que ha j am atuado com descrenca, e os maridos corruptos nao podem

prejudicar as mulheres que ajam virtuosamente, pois cada um area com seus

proprios atos.

(2) O: o estar com Maria, sua escrava copta.. apos sua mulher Hafsa have-los

encontrado juntos, em propria casa. Sendo assim. Muhammad, para agradar a e.sla

ultima, jurou nao mais tocar a escrava.

(3) Referenda a Hats a, a quern o Profeta confidenciou nao mais estar com sua escrava

copta,

(4) Ou seja
;
quando Hafsa informou a outra mulher do Profeta.

cAiehah. accrca dessa

proibicao, que o Profeta se impos.
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Iho fez aparecer c 1

\ ele fez

conhecer uma parte, e deu de

ombros a outra parte
(
\ E, quando

a informou disso, ela disse:
uQuem

te informou disso?" Disse:

"Informou-me O Onisciente, O
Conhecedor."

4, Se ambas (3) vos voltais

arrependidas para Allah, Ele vos

remira, pois, com efeito, vossos

coracoes sc inclinaram
(4)

a isso, E,

sc vos auxiliais, mutuamente,

contra ele, por certo, Allah e seu

Protetor, e Gabriel, e os integros

dentre os crentcs. E os anjos, apos

isso, serao coadjutorcs dele.

5. Quica, se ele se divorcia de

vos, seu Senhor lhe de em troca

mulheres melhores que vos,

moslimes, crentes, devotas, arrepen-

didas, adoradoras, jejuadoras, que

forem casadas, ou que sejam virgens,

6.6 vos que credes! Guardai -

vos, a vos mesmos c a vossas

familias, de um Fogo, cujo

combustivel sao os homens e as

pedras; sobre ele, havera anjos

irredutiveis., severos: nao desobe-

d^JIU!)} J&t}*1^r^ij

c-^xs lt-^w*

(1) Por intermedia do anjo Gabriel. Muhammad se inteirou da mdiscricao de Hafsa,

que confldenciou a
cAichah o ocorrido.

(2) Muhammad, sem entrar em minucias, para nao constrange- Ea, deu a entender a

Hafsa que cstava ao corrente do que ela e
cAichah havtam conversado

0) Ambas: Hafsa e
cAichah.

(4) Na verdade, Hafsa e
cAichah aspiravam a que o Profeta nao mais est ivesse com

Maria, alegrando-se elas com a proibicao que ele se impos.
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decern a Allah, a Sua ordem, e

fazem o que lhes e ordenado,

7, Dir-se-a: "6 vos que

renegastes a Fe! Nao vos desculpeis

Hoje; sereis recompensados, apenas,

pelo que fazieis."

8. 0 vos que erodes! Vollai-vos

arrependidos para Allah, com
arrependimento sincero. Quica.

vosso Senhor vos remita as mas

obras e vos faca entrar em Jardins,

abaixo dos quais corrcm os rios.

urn dia, em que Allah nao

ignommiara ao Profeta e aos que.

com ele, creem. Sua luz lhes

correra adianle e a direita. Dirao:

"Senhor nosso! Completa, para

nos, nossa luz, e perdoa-nos. Por

certo, Tu, sobre todas as eousas, es

Gnipotente."
r

9, 0 Profeta! Luta contra os

renegadores da Fe e os hipocritas,

e se rude com eles, E sua morada

sera a Geena. E que cxecravel

destino!

10. Allah propoe um exemplo,

para os que renegam a Fe: a

mulher de Noe e a mulher de Lot

.

Ambas eslavam sob a autoridade

de dois servos integros, de Nossos

servos; e ambas os trairarr/";

l^Uju oj>3fUj;

^^t J^,^ -ifJ-f

0J^^o^J^3

M) A mulher de Noe asseverava que este era louco. A mulher de Lot, por di versos

meios. sempre informava os perverlidos habitantes de Sodoma de quando sen

marido estava com hospedes, induzmdo-os, assim, a serem lascivos com estes
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cntao, elcs de nada lhes valeram,

diante de Allah: e foi-lhes dito:

"Entrai ambas no l ogo com os que

ai entrain
^

1.1. E Allah propoe um exemplo,

para os que creem: a mulher de

Farao, quando disse:
lt

Senhor meu!

Edifica. para mim, junto de Ti,

uma casa no Paraiso, e salva-me de

Farad e de sua obra, c salva-me do

povo injusto";

12, E Maria, filha de
clmran

?

que escudou sua virgindade; entao,

sopramos nela algo de Nosso

Espirito, e ela confirmou as

palavras de seu Senhor e Seus

Livros, e era dos devotos.
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SURATU AL-MULK(I>

A SURA DA SOBERANIA

De Makkah - 30 versiculos.

Em nome de Allah, O
Misericordioso, O Misencordmdo r.

1. Bendito Aquele em Cujas

maos esta a Soberania - e Ele,

sobre todas as cousas, c Onipotente -

2. Aquele que criou a morte e a

vida, para por a prova qual de vos

e melhor em obras - e Ele e 0
Todo-Poderoso, O Perdoador -

3. Aquele Que criou sete ceus

superpostos! Nao vcs
(2>

desarmonia

alguma na criacao dO Miseri-

cordioso. Entao, toma a vista para

o ceu: ves nelc alguma greta?

4. Em seguida, torna a vista,

duas vezes, que a vista se voltara

para ti, malogrado e exausto.

5. E, com efeito, aformoseamos o

ceu mais proximo com lampadas^.

fat

^^iSfrfl*"! -"V-v "^if -

(0 A I Mulk: subslanlivo formado de urn dos infinitives do verbc malaka, possuir. O
substantivo e usado, frequentemente, para designar a soberania e o poder real,

tambem, pode designar a proferia. Essa palavra, que ocorre no vers leu lo K da

nome a sura Aqui, o alvo mais import ante e fazer atentar os seres para o poder de

Dens, tnerente a todos os fenomenos umversais: a vida. a morte, a criacao dos ecus

c das estrelas, o conhecimcnto dos segredos, a prcparacao da terra para as criaturas, o

v6o dos passaros E tudo, para conelamar a crenca cm Deus c no Dcrradciro Dia

Re lata, com clareza, o trisle Jim dos idotatras, lanc-ados no Fogo. e seu dialogo

com os guardiaes da Geena Finalmente, descreve os lamentos dos idolalras, que

se arrepcndenLo de rilo haver dado ouvidos aos mensagciros de Deus

(2) A sura dirigi-se a Muhammad ou> indistintamcntc, a qualqucr ouvimc.

0) Lam padas estrelas
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c delas fizemos misseis
U)

contra os

demonios. E preparamo-lhes o

castigo do Fogo ardcnte,

6. E
?
para os que renegam seu

Senhor, havera o castigo da Geena.

- E que execravel destino! -

/Hi

7. Quando nela" forem langados,

dela ouvirao solu^os, enquanlo ela

fervera.

8. Ela quase rebenlara de rancor.

Cada vez que nela for lan^ada uma
turba, seus guardiaes perguntar-

Ihes-ao:
ltNao vos chcgou um

admoestador?"

9. Dirao:
uSim

?
com efeito, um

admoestador chegou-nos; entao,

desmentimo-lo e dissemos: 'Allah

nada fez descer; vos nao estais

senao em grande descammho!'"

10. E dirao: "Se houvessemos

ouvido ou razoado, nao estariamos

entre os companheiros do Fogo

ardcnte/'

11. E rcconhecerao seus delitos;

entao extintos sejam os compan-

heiros do Fogo ardente!

12. For certo, os que receiam a

seu Senhor ainda que Invisivel,

terao perdao e grande premio.

< **** t
\

5P.^=^1?

0)Cf. XV 18 nl.

a: na Geena
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13* E guardai segredo de vosso

dito, ou declarai-o! Por certo, Ele,

do intimo dos peitos, e Qnisciente.

1 4. Nao sabera Ele a quern

criou? E Ele e O Sutil, 0
Conhecedor

15. Ele e Quern vos fez a terra

docil; entao, andai
,
por seus flancos

e comei de Seu sustento, E a Ele

sera a Ressurreicao.

16. Estais seguros de que Quern

esta no ceu nao fara a terra engolir-

vos, entao, de subito, agitar-se?

17. Ou estais seguros de que

Quem esta no ceu nao enviara,

sobre vos, um vento lastrado de

seixos? Entao, sabereis como e

Minha admoestacao!

18. E, com efeito, os que foram

antes deles desmentiram aos

Mensageiros. Entao, como foi

minha reprovacao?

19. E nao viram eles os passaros,

acima deles, pairando no ar, e

adejando? Nao os sustem senao O
Misericordioso. For ccrto, Ele, de

todas as cousas, e Onividente.

20. Mas quem e este exercito

que, aliado a vos, vos socorrera,

alem dO Misericordioso? Os

renegadores da Fe nao estao senao

em falacia.
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21. Ou quem e este que vos dara

sustento, se Ele retern Seu

sustento? Mas cles persistem em
desobediencia e em repulsa a

Vcrdadc.

22. Entao, quem e mais bem
guiado? Aquclc que anda cabisbaixo

ou quem anda erguido, em senda

reta?

23. Dize: "Ele e Quem vos fez

surgir e vos fez o ouvido e as

vistas e os coracoes. Quao pouco

agradeceis!
1!

24. Dize: "Ele e Quem vos fez

multiplicar na terra, e a Ele sereis

reunidos,
1 '

25. E dizem: "Quando sera o

cumprtmento desta promessa, se

sois veridicos?"

26. Dize: "A ciencia esta, apenas,

junto de Allah c sou. apenas,

evidente admoestador
^

27. Entao, quando o
(1}

virem

proximo, as faces dos que renegaram

a Fe tornar-se-ao aflitas, e dir-se-

lhes-a: "Isto e o que cobigavcis!"

28. Dize: "Vistes? Se Allah me
aniquila e a quem esta comigo, ou

se Ele tern miscricordia de nos,

quem protegera os renegadores da

Fe de doloroso castigo?"

& t if

J/"JUj 1 L^S~2 -UJj

1 A
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29. Dize:
fc4

Ele e O Misericor-

dioso; nEIe cremos e nEle

confiamos. Entao, sabereis quern

esta em evidente descaminho!"

30. Dize: "Vistes? Se vossa

agua se torna subterrea, entao,

quem vos fara vir agua fluida?"
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SURATU AL-QALAM {1)

A SURA DO CALAMO

De Makkah - 52 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Mischeardiado

r

1. Nun (2
\ Pelo calamo (3)

c pelo

que eles
(4}

escrevem!

2. Tu, Muhammad, pela grapa

de teu Senhor, nao es louco.

3. E, por certo, ha. para ti>

premio inccssante.

4. E, por certo, es dc magnifica

moralidade.

5. Entao, tu enxergaras, e eles

enxergarao

J ^

(1) A I Qalam: calamo, instruments dc escrita, ou flecha usada cm jogos dc azar pelos

arabes pre-islamicos. No presente texto, corresponds a primeira acepcao dessa

palavra. quo, aparecendo no primeiro versiculo. nomeia, tambem, a sura. Contcm,

inicialmente, a defesa do Profeta contra os ataques dos idolalras, c os versiculos o

conclamam a scr irredutivel com os adversarios. A seguir, ha o colejo enlrc os

idolatras de Makkah, mgratos com as gramas recebidas, e os donos dc urn jardim,

igualmcntc mgratos, quando, agraciados com proviso, descjam privar os

necessitados do acesso a da Alvissara aos erentes a boa recompensa, junto de

Deus, e refuta as utdpicas prelensdes dos idolairas. que imaginam para eles

proprios as mesmas recompensas; e a sura, ainda. pressagia a estes ultimos sua

borrenda condicao do Dia do Julzo. Finalmente, ela exorta o Prof eta a ter

pactencia com o julgamento de Deus e a neio portar-se como .km as. que desesperou

de seu povo increu.

(2) NGn: designacao da !etra j, que corresponde, em lingua portuguesa, a 13
1

' Ictra do

alfabeto: 'n'. Quanto a interpretacao desta letra arabe. no lexlo. veja-sc a sura II I

n3. NOn, tambcm, pode designar a baleia

0) O juramen to pelo calamo caracteriza bem a indole cultural do Islamismo, que

enaltcec u saber, a leltura, os conhecimentos: alias, o calamo e o instruments

regislrador, por excelcncia, da sabedoria, fontc do bem de toda a Humanidade.

(4) Referencia aos anjos incumbidos de registrar por escnto tudo que benefscia os

seres
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6. Qua! de vos e o alienado.

7. Por certo, teu Senhor e bem
Sabcdor de quern se descaminha

de Seu caminho, e Ele e bem
Sabedor de quern sao os guiados.

8. Entao, nao obede^as aos

desmentidorcs,

9. Eles almcjam que sejas

flexivel: entao, serao flexiveis,

10. E nao obede^as a nenhum

misero constante jurador
(l

\

11. Incessante difamador, grande

semeador de maledicencia,

12. Constante impedidor do bem,

agrcssor, pecador,

13. Grosseiro e, alem disso,

filho
1

* espurio.

14. Por ser ele possuidor dc

riquezas e filhos,

15. Quando se reeitam, para ele,

Nossos versiculos. diz: "Sao fabulas

dos antepassados/*

16. Marca-lo-emos, no focinho
(3
l

17. Por eerto, pusemo-los
[4)

a

prova como puseramos a prova os

( 1 ) Alusao a A I WalTd Ibn Al MughTrah, ferrcnho adversaries do Profeta.

(2) Ate os dezoilu anos, A] WalTd Ibn Al MughTrah desconhecia quern era seu pai

0) Forma pejorativa dc designar o nan/ do peeador rebaixando-o a condicao

ammales c a. Com efeito, na batalha dc Badr, Al WalTd Ibn Al MughTrah teve

decepado seu nariz.

W Los: os habitantes de Makkah.
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1

donos (1) do jardim, quando juraram

que colheriam seus frutos, ao

amanhecer,

18, E nao fizeram a ressalva
(2)

:

"Se Allah quiser,"

19. Entao, urn fla^elo de teu

Senhor circulou nele
(

\ enquanlo

eslavam dormindo,

20* E, de manha, ficou como a

negra noite.

21. E, ao amanhecer, chamaram

uns aos outros:

22, "Idc, ccdo, a vosso campo
lavrado, se sois colhedores

"

23* Entao> foram adiante,

enquanto murmuravam:

24 "Que nenhum necessitado

cntre a vos, hojc, la;'

25. E foram cedo, com ma
intencao, poderosos.

26. E, quando o viram, disseram:

'Tor certo, estamos descamin-

hados(4)
!

0) Alusao a uma familia que res id i a nas proximidades da capital yemenita. O pai

possuia urn jardim, de cuja safra retirava a subsistencia da familia. deixando o

excedente para os necessitados Assim, foi sempre, ate que, depois de sua morte,

os filhos acordaram em que passariam a recolher tudo para si proprios, mlo

deixando nada para os necessitados. Finalmente, foram castigados e desprovidos

do jardim.

(2) Literalmente: "e nao fizeram excecao".

(3) [Nele: no jardim.

W Eles acredUam haver orradu o caminho, pois n^o recunheriam o jardim, qui;, na

verdade, assim estava, porque fora devastado
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27. ''Alias, estamos desprovidos!"

28. 0 mais moderado deles disse;
uNao vos disscra eu; 'Que

glorifiqueis a Allah'?"

29. Disseram: "Glorificado seja

nosso Senhor! For certo, fomos

injustos."

30. Entao, dirigiram-se uns aos

outros, lamentando-se*

31. Disseram; "Ai de nos! For

certo, fomos transgressores.

32.
iL

Qui^a, nosso Senhor no-

lo
(l)

troque por urn melhor que

este, Por certo, a nosso Senhor

estamos rogando,"

33. Assim e o castigo. E, em
verdade, o castigo da Derradeira

Vida e maior. Se soubessem!

34. Por certo, havera para os

piedosos, junto de seu Senhor
s
os

Jardins da Delicia,

35* Entao, sera que consideramos

os moslimes como os criminosos?

36. Que ha convosco* J
? Como

julgais?

37. Ou tendes um livro, em que

ledes

38. Que tereis o que escolherdes?

a I --

1 tiJ(&d^&Mi^

0) Lo; o jardim.

(2) Alusao aos idolalras de Makkah, que pretendiam, caso fosse veridica a Resource iciio,

sertao privilegiados na outra vida, como cram na vida terrena.
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39, Ou tendes, dc Nos,

terminantes juramentos, ate o Dia

da Ressurreicao, de que tereis o

que julgardes?

40, Pergunta-lhes;
u
Qual deles e

fiador disso?"

41, Ou tern eles parceiiW
1

nisso? Fntao, que fa^am vir seus

parceiros, se sao veridicos.

42, Urn dia, as canelas
u)

das

pern as se descobrirao, e serao

convocados a se prosternarem, e

nao o poderao,

43, Com suas vistas humilde-

mentc baixas, uma vileza cobri-

los-a. H. com efeito, haviam sido

convocados a prostemar-se, enquanto

saos,

44, Entao, deixa-Me com acjueles

que desmentem csta Mcnsagem.

Fa-los-emos se abcirarcm de seu

aniquilamento, por onde nao

saibam.

45, E conceder-lhes-ei prazo, Por

certo, Minha insidia e fortissima.

46, Ou tu lhcs pedes um premio,

entao, fleam sobrecarregados de

onus?

(I) Ou scja, "ha outros que assim pensem?".

(2) Descobrir as caneUs: cstar cm difkuldade* tal Ldmo. em situa^ao de fuga,

quando, para liberar o movimento das pernas, se erguem as roupas. Aqui, a

metafbra exprime a difkuldade em que se encontrarao os pecadores, no Dia do

Juizo. de que nao poderao evadtr-se.
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47. Ou tern eles a ciencia do

Invisivel. entao, escrevem o que

querem?

48. Entao, pacienta quanto ao

julgamento de teu Senhor E nao

sejas como o companheiro da

baleia
(1)

, quando Nos chamou,

enquanto angustiado,

49. Nao o atingira uma gra^a de

seu Senhor, haveria sido atirado a

terra nua, enquanto infamado.

50. Entao, seu Senhor elegeu-o,

e fe-lo dos integros.

51. E, por certo, os que renegam

a Fe quase te derrubam
(2) com suas

vistas, quando ouvem a Mensagem,

e dizem: "Por ccrto, e um louco!"

52. E ela
(3)

nao e scnao lcmbran^a

para os mundos.

S jf>"*< lis f

^0

0) Companheiro da baleia: Jonas. Vide XXT 87 n3.

(2) 0 odio dos idolatras c tlo forte que quasc chega a prejudicar o Profcla

(3) Ela a Mcnsagem
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SURATU AL- HAQQAH0)

A SURA DA INCONTESTAVEL

De Makkah - 52 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Mis ericordiador

L A Incontestavel!

2. Que e a Incontestavel?

3. -Eo que te faz inteirar-te do

que e a Incontestavel? -

4. O povo de Thamud e de
c

Ad
desmentiram o estrondo

(2
\

5. Entao. quanta ao povo de

Thamud, foram aniquilados pelo

Grito transgressor.

6. E, quanto ao povo de
c

Ad,

foram aniquilados por estridente,

desmesurado vento glacial.

7. Allah submeteu-o, contra

eles, durante sete noites e oito dias

o ail

0) A Incontestavel uma das designates do Dia do Juizo. A palavra. em arabe, e

adjctivo feminino, do verbo haqqa, realizar-se, e qualifica a palavra Hora, ocuka

no texto Alias, nesta Hora, ou melhor no Dia do Juizo, realizar-se -a tudo que

negavam os incredulos' a Rcssurreicao, a Conta, o Castigo, a Recompensa. Essa

palavra surge nos versiculos L 2 e 3 e nomeia a sura, que se re fere, de inicio, ao

casttgo que afligiu os povos antepassados, por negarem a Rcssurreicao Refere-se
r

tambcm, ao toque da trombeta e a assombrosa metamorfose da terra, das

monianhas c dos ecus, e ao Dia da Conta. ALvissara aos bem-aventurados a

magmfica recompensa paradisiaca, adverts os desvemurados da aflicao e do

eastigo nefando que os espera. Finalmentc. menciona o Prof eta Muhammad e o

Alcor&o, cste, como sendo a Verdadc unica c certa para os homens.

(2) O Estrondo: outra designate do Dia do Jui/,o 0 vocabulo, cm arabe, c adjctivo

feminino, do verbo qarae
a h baler, assolar, e quahfica a palavra Hora, oculta no

texto; assim, esta Hora assohdora assolara com terror todns os seres: as estrelas

despenearao dos ceus, eaira o sol e a lua; as monianhas se fenderilo, c tudo se

transformara
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sequentes; entao, podias ver neles

as pessoas prostradas, como ocos

troncos de tamareiras.

8. Entao, tu ves deles algum

remanescente?

9. E Farao e os que foram antes

dele e os habitantes das cidades
n)

tombadas, chegaram com o nefando

erro,

10. E desobedeceram ao Men-
sageiro de seu Senhor; entao, Ele

os apanhou, violcntamente,

lLPor certo, quando as aguas

transbordaram. carregamo-vos
(2)

,

na corrente nau,

12. Para fazermos dela lcmbran^a

para vos, e para a atentarem ouvidos

atentos.

13. Entao, quando se soprar na

Trombeta, um so sopro,

14. E forem carregadas a terra e

as montanhas, e forem pulverizados,

de um so golpe,

15* Entao, ncssc dia, sobrevira o

Acontecimentow , o Dia do Juizo*

16. E o ceu fender-se~a., e sera

fragil, nesse dia.

-*> -r-

10 *-^l3

4^ ^^iSfciCHJl ciyjj

( ' ) Sodoma c Ciomorra,

(2) Vos: vossos antcpassados Quraich. na epoca de Noe.

(.3) Alusao a area dc Not.

(4)Cf. LVI I n2.
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17. E os anjos estarao em seus

confins, enquanto oito carregarao o

Trono de teu Senhor, acima

deles
(l)

. nesse dia.

18. Nesse dia, sereis expostos;

nenhum segredo vosso se ocultara.

19. Entao, quanto aquele a quern

for concedido seu livro, em sua

destra, dira: "Vinde, lede meu livro!

20* 'Tor certo, ja pensara deparar

minha conta."

21, Entao, clc estara cm agradavel

vi da:

22, Em Jardim bcm alto;

23, Seus frutos estarao a mao.

24, Dir-se-lhcs-a: "Comei e

bebei, com deleite, pelo que

adiantastes nos dias passados."

25, E, quanto aquele a quern for

concedido seu livro, em sua sestra,

dira: "Quern dera, nao me houvesse

sido concedido meu livro,

26,
;tE me nao intcirasse de

minha conta:

27, "Quern dera fosse ela
(2

- o

dccisivo fim,

28,
k

T)e nada me valeram minhas

riquezas.

£ -

0) Ou scja, acima dos anjos triuneionados antes.

(2) Ela a mork.
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29. "Foi-sc minha autoridade

para longe de mim!"

30. Dir-se-a: "Apanhai
(l)

-o e

agrilhoai-o;

31 /'Em seguida, fazei-o entrar

no Inferno;

32.
4"Em seguida, prendei-o,

entao, cm corrcntc de sclenta

covados.

33*
LTor ccrto, ele nao cria no

Magmfico Allah,

34.
UE nao incitava ninguem a

alimcntar o nccessitado.

35. "Entao, hoje, ele nao tera,

aqui, intimo algum,

36. "Nem alimento algum, cxccto

o ghislTrV
2

',

37,
4LNao o comerao senao os

errados,
1 '

38. Entao
;
jure pelo que enxergais,

39. E pelo que nao enxergais,

40. Por certo, este
(j)

e um dito

de nobrc Mensageiro,

41. E nao um dito de poeta; Quao

pouco credes!

> \K<> if

Iff *rf

(1) Ordem dirigida aos guardiaes do Fogo.

GhislTn: e a materia pumknta c sangLimea, que vu/arti dos carpus dos condenados.

quando no Fogo
(3) Este: o Alccrao.
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42, Nem um dito de adivinho;

Quao pouco meditais!

43, E revelacao dO Senhor dos

Mundos.

44, E, se ele
1 11 Nos atribuissc

certos ditos^
2
\

45, Apanha-lo-iamos pel a dcstra,

46, Em seguida, cortar-lhe-iamos

a aorta.

47, Entao, nenhum de vos scria

barreira contra sua punicao.

48, E, por certo, ele
(3>

e

lembranca para os piedosos.

49, E. por certo, sabemos que,

entrc vos
?
ha desmcntidores;

50, E, por certo, ele e motivo de

aflicao para os renegadores da l
;
e,

51, E, por certo, elc e a Vcrdade

eerta.

52, Entao, glorifica o nomc de

Teu Magnffico Senhor!

3 ^

S3 Jo^Lj

'-V<&

I 1 ) Fie: Muhammad.
(2) Ou scja. diUis fal&oa.

0) Ele: o Alcorao,
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SORATU al-mac
arij(1)

A SURA DOS DEGRAUS

De Makkah - 44 versiculos,

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misevieordiador.

1. Urn interro gante
(2)

pergunta

por um castigo, prestes a sobrevir,

2. Aos rencgadorcs da Fe. Nada
podcra dete-lo,

3. Ele vem de Allah, Possuidor

dos degraus.

4. Os anjos e o Espirito
(3)

a

Ele
(4)

ascendem, em um dia, cuja

durapao e de cinquenta mil anos.

5. Entao. pacienta. Muhammad,
com bela paciencia,

6. Por certo, eles o
(5) veem longe,

7. E N6s o vemos proximo,

—

»

It* ? *

^ ------ <vf^ ff\^z -- ,y

(0 A I \1a c 3rij: degraus; plural dc mir
rSj, que e denvado de caraja, ascender ou

clevar-sc. No tcxto. a palavra sc rot ere aos degraus sublimes, pelos quais os

devoios ascendem as graeas, que Deus Ihes outorga Essa palavra aparece no

vcrsicuJo 3 e nomeia a sura, que se abre ameacando os incredulos com o Dia do

Jujzo, ad vert indo -os de sua longa duracao e do que nela havera de terrivel castigo,

de que sera impossivel resgatar-se Reitera a tragi lidade do ser humano, na

adversidade e na prosperidade: apen as, os piedosos, que fazem boas obras, serao

salvos de toda adversidade. Refula a arrogancia dos incredulos, que poem em
duvida a existencia do Paraiso. FinaJmente T recomenda ao Profeta deixar os

renegadores da Fe com seus vSos entretenimentos, ate a chegada do Ota

prometido, que deles se incumbtra.

(2) Alusao a An-Kadr Ibn Harith, um dos adversaries do Profeta, o qual, pondo em
duvida as vcrdades contidas na Mensagem deste, desafiou-o a fazer chover sobre

eles pedras do ceu e mostrar-lhes o tao propalado doloroso castigo. Vide VIII 32.

0) Ou seja, o anjo Gabriel.

(4) Ou seja, Deus.

(5) O: o castigo
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8. Ocorrera, urn dia, quando o

ceu for como o metal em fusao,

9. E as montanhas forem como
a la corada

U)
n

10* E nenhum intimo interrogans

a outro intimo,

11. Embora se enxerguem (2)
. O

criminoso almejara resgatar-se do

castigo desse dia, com o sacrificio

de seus filhos,

12. E de sua companheira e de

seu irmao,

13. E de seu cla, que o abrigava.

14. E de todos que estao na terra,

para, em seguida, isso o salvar,

15. Em absoluto, nao se salvara,

Por certo
;
o Inferno e uma ftama*

3)

16. Tiradora de couro cabeludo.

17. Ele convocara quern se virou

e voltou as costas,

18. E juntou a riqueza e a

entesourou.

19. Por certo, o ser humano foi

criado incoerente:

20. Aflito. quando o mal o toca;

21. E avaro, quando o bem o toca.

A k 1> ^

3

(U Pode scr atusao a la avermelhada do pelo do camelo, considerada mats leve que

outros tipos de la\

(2) Hies nao se comunicarao, embora se vejam. por estarem mergulhados em profunda

preocupacao acerca do horrendo Dia.

(3) Flama: labareda.
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22. Exceto os orantes,

23. Que sac assiduos em suas

oracoes,

24. E aqueles em cujas riquezas

ha, de direito, parte determinada

25. Para o mendigo e para o

dcsprovido,

26. E os que confirmam o Dia

do Juizo,

27* E os que cstao amedrontados

do castigo de seu Senhor

28. - Por certo, nao ha garantia

alguma contra o castigo de seu

Senhor ;
-

29. E os que sao custodios de

seu sexo,

30. Exceto com suas mulheres

ou com suas escravas - entao. por

certo, nao serao censurados,

31. E, quern busca algo, alem

disso, esses sao os agressores -

32. E os que sao respeitadorcs

de seus depositos confiados a eles

e de seus pactos;

33. E os que sao cumpridores de

seus tcstcmunhos,

34. E os que sao custodios de

suas oracoes.

35. Esses serao honrados, em
Jardins.
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36. Entao, por que razao os que

renegam a Fe correiru em tua

direfao, de olhos fitos em ti,

37. Dividindo-se em bandos, a

direita e a esquerda?

38. Aspirara cada qual deles a

entrar no Jardim da Delicia
U)

?

39. Em absoluto, nao devem

aspira-lo. Por certo, criamo-los

do J que eles sabem.

40. Entao, juro pelo Senhor dos

Levantes e dos Poentcs: somos

Poderoso,

41. Para troca-los por quern e

melhor que eles, e nao seremos

impedidos,

42. Entao, deixa-os confabular e

se divertirem, ate depararem seu dia,

que lhes e prometido,

43. Urn dia, em que sairao, com
destreza, dos jazigos, como se se

estivessem precipitando as pedras

levantadas,

44. Com suas vistas humilde-

mente baixas, enquanto os cobrir

uma vileza. Esse e o dia que lhes

era prometido.

1 jf??'<^y*jj&,^$£&

5$ u^^^^jl

(1) Os renegadores do tsl^o, ao se reunirem ao redor do Proleta, para ouvir sua

prcgacao, desmentiam-nu t: ironizavam n Profeta e aos que nek criam, aflrmando

que, se estes iriam ganhar 0 Paraiso, tarnbem eles 0 ganhanam, em eondi0es

excepcionais. pois se pretendiam superiores aos crentes.

(2) Do: do po. Na verdade. 0 versiculo atenta para a va pretensao deists idolatras,

lambem oriundos do po.
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SCRATU-NUH* 1 *

A SURA DE NOE

Dc Makkah - 28 versiculos.

Em name de Allah, 0
Misericordioso, O Misericordiador

L For certo, enviamos Noe a

seu povo: "Admoesta teu povo,

antes que !he chegue doloroso

castigo!"

2. Ele disse: "6 meu povo! For

certo, sou-vos evidente admoestador;

3.
l

'Adorai a Allah, e temei-G, e

obedecei a mini,

4. "Ele vos perdoara parte de

vossos delitos e vos concedera prazo,

ate urn termo designado
l2)

. For certo,

o termo de Allah, quando chegar,

nao sera adiado. Se soubesseis!"

5. Hie disse;
44

Senhor meu 1 For

certo, convoquei meu povo, durante

a noite e durante o dia;

6. "E minha convocacao nao

lhes acrescentou senao fuga.

7. "E, por certo. cada vez que os

convocava, para que Tu os

$4d$ 3fc

0) Nub: Noe, o segundo Patri area, depois de Abraao, e cujo povo rebel de sofreu o

Dikivio Esse nome. que aparece nos versEculo.s 1, 21 e 26, nomeia a sura, que se

inicia pela histdria de Noe e seu povo; a sura alude a sua convocacao a Fe, de

forma manifesta, publica e sec ret a, e ao desdem de seu povo. quando desta

convocacao, pots se obstiiwam na adoracao dos idolos. Convicto de que nada os

demovia de sua idolatria, suplicou Noe a Deus os solapasse a todos U, assim,

foram destruidos, peio Diluvio, exceto os proselitos do Patriarca

(2) Ou seja, ate a morte.



71, Suratu Nuh Parte 29 973

perdoasses, tapavam com os dedos

os ouvidos, e encobriam-se em seus

trajes
(l

\ e obstinavam-se no erro,

e ensoberbeciam-se duma maneira

exagerada.

8. "Em seguida, convoquei-os,

declaradamente.

9. "Em seguida, manifestei-lhcs

minha prega^ao e segredei-lhas

discrctamente.

10* "E disse: 'Implorai perdao a

vosso Senhor - por certo, Ele 6

Perdoador —

11. " 'Ele enviara do ceu, sobre

vos, chuva, em abundancia,

12. " LE vos estendera riquezas e

filhos, e vos fara jardins, e vos fara

rios<

13. " Tor que razao nao

dedicais magnanimidade a Allah,

14. " 'Enquanto, com efeito, Ele

vos criou por eslagios ?

15. " "Nao vistes como Allah

criou sete ceus superpostos,

16. " 'E, neles, fez a lua como
luz e fez o sol como luzeiro?

17. " 4 E Allah fez-vos gcrminar

da terra, como as plantas;

0!^Uiii^l?^<i^^4l^

U2>

(1) Os idolatras assim o faziam, para nao verem Noe,

(2) AlusSo aos varies cstagios da cria^ao do Homem, segundo o Aleorao. Vide XXIII

12-14. O verstculo, aqui, atenta para o poder de Dens de criar o ser hnmano do

nada, por estagios.
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18.
iL 'Em seguida, far-vos-a

voltar a el a, e dela far-vos-a sair,

de verdadc.

19." CE Allah fez-vos a terra

estendida como tapete,

20,
iL

'Para que por ela possais ir,

por caminhos, em amplos desfi la-

de iros.
1 "

21. Noe dissc: "Senhor meu!

Por certo eles
(l) me desobedeceram

e seguiram aquele
(2

\ cujas riquezas

e filhos nao lhe acrescenlaram

scnao pcrdi^ao,

22.
iLE dcs (3) usaram de grandes

estratagemas,

23.
ilE disseram: 'Nao deixeis

vossos deuses e nao deixeis Wadd
nem Swac nem Yaghuth nem
Yacuq nem Nasr

(4)
T

24,
4i

E
?
com efeito, descamin-

haram a muitos. E nao acrescentes

aos injustos senao descaminho!"

25. Por causa de seus erros,

foram afogados, entao, fizeram-

nos cntrar no Fogo: c nao

encontraram, para eles, alem de

Allah, socorredores.

j5 C^Wj^i-* C^^^XIjJ,

^LC^^c^i cam?

0 ) Eles: os fracos e necessitados. entre o puvo de Noe. que seguiram os ricos

poderosos.

(2) AqueLe: o grupo de ricos poderosos.

(3) Eles: o grupo de ricos poderosos.

(4) Cineo divindades do paganismo, ao tempo de Noe.
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26. E Noe dissc: "Senhor meu!

Nao deixes, sobre a terra, nenhum

dos renegadores da Fe.

27.
14

Por certo, se os deixas,

descaminharao Tens servos e nao

procriarao scnao impios, ingratos,

28* "Senhor meu! Perdoa-me e a

meus pais e a quern entrar em minha

casa
;
sendo crente, e aos crentes e

as creates. E nao acrescentes aos

injustos senao perdicaor'
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SURATU AL JINNU)

A SURA DOS JTNNS

De Makkah - 28 versLculos.

Em nome de Allah, O
Misericordioso, 0 Misehcordlador.

1. Dize:
u
Foi-me revelado que

um pcqucno grupo dc jinns
(2j

ouviu

minha rccita^ao; entao, disseranV
3)

:

Tor certo, ouvimos um Alcorao

admi ravel;

2. " L

Ele guia a relidao: enlao,

nele cremos. E nao associaremos

ninguem a nosso Senhor/

3* "E que: 'Que a majestade de

nosso Senhor seja sublimada! Ele

nao tomou para Si companheira

nem filho/

4, "E que: 'Nosso inepto
(4)

dizia

0) Al Jinn: coictivo designativo dos seres invisivcis, benfazejos, ou malfazejos, que. de

aeordo com o Alcorao, foram criados de fogo - cf. XV 27. Ess a palavra, menciotiada

nos vcrsiculos ], 5 e 6, dcnomina a sura, que, logo de inicio. Iraz a ordem divina

at) ProfcU de comum car aos povos o que foi-lhe revelado acerca dos jinns que

ouviram a redtagao que o Profcta fez do Alcorau, da qual se maravilharam e na

qual crcram veemcntcmentc. A sura, tambe'm relaia que osjinns. antes, tinham por

habito ouvir os segredos eclesttais, para irunsmiii-los, depois, aos adivinhos,

cntreianio. a partir dc Muhammad, ficaram'obsiados de faze-io. com a ameaca de

scrcm pcrscguidos por bolides incandeseen tes, e ressalla, oulrossim, que entre

elcs, ha os crcntcs c os deserentes. Quanlo a adora^ao e as mesquitas, a sura

cnfatiza que elas sao unieamenie de Deus e para Deus. Adverte os desobedientes

do castigo da Geena e afirm a, finaimente, que so Deus conhece o Invisi vel, que

nao faz aparecer a ninguem, exceto aos mensageiros que Lhe aprazem

(2) Alusao aos jinns da regiao e NassTbTn, qutr cscutavam a rccitac^o do Profela.

enquanto orava, de madrugada, em um lugar chamado Ratn Nakhl, cntrc Makkah
e At-T aif.

0) Ou seja, os jinns disseram a sen proprio povo

W Referencia a Sata, chefe dos jinns.
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o cumulo da blasfemia acerca de

Allah.
7

5,
UE que: Tensavamos que os

humanos e os jinns nao diriam

mentira acerca de Allah.'

6* "E que: 'Alguns dos

humano 1

1

refug iavam -se em alguns

dos jinns, entao, acrescentaram-

lhes af^icao.'

7. "E que:
4

Eles
(Z)

pensaram,

como pensastes, que Allah nao

ressuscitaria a ninguem.'

8*
lkE que: 'Tocamos o ceu e

encontramo-lo repleto de veementes

guardas e de bolides
(3V

9. "E que: 'Nele^ 3

, sentavamo-

nos em posicao dc ouvir. Mas
quern, agora, ouvir encontrara para

si uma bolide a sua espreita/

10. "E que: 'Nao estamos

inteirados de que isso seja um mal

desejado para os que estao na terra,

ou de que seu Senhor lhes deseje

retidao
( V

11. 'E que: 'Ha, entre nos, os

l^Jj^J^Vp

0) Alusao aos arabes, que, em viagem a tcmiveis lug ares, pediam protecao aos

proceres dos jinns contra malfazcjos. Diank disso, esses proceres se jacianciavam

de dominar nao so jinns, mas humanos, lambem.
(2) Eles: os jinns

(
3

) Cf. XV IB nl

(4) INele no ecu.

P) Ou seja, se a proibi vao imposta aos jinns, de ouvir os segredos do ceu. sera um
bem ou um mal para os homens.
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integros, e ha, entre nos, os que o

sao menos, Somos de varios

procederes/

12/'E que: Tensamos que nao

escaparemos do castigo de Allah,

na terra, e nao escaparemos dEle,

em fuga.
1

13* "E que:
4 Ao ouvirmos a

Orientacao , nela cremos. Entao,

quern crc cm seu Senhor nao

ternera subtracao nem aflicao/

14. "E que: 'Ha, entre nos, os

moslimes, e ha, entre nos, os

im'quos. E quern se islamiza, esses

sao os que procuram retidao.

15. *' 'E, quanto aos iniquos,

serao lenha para a Geena.
1 "

16. - E, se eles
(2) permanecessem

retos, no caminho da Verdade, fa-

los-iamos beber agua abundante,

17. Para, com isso, prova-los
(3)

.

E a quern da de ombros a

Mensagem de seu Senhor, Ele o

introduzira em castigo sempre

crescente. -

18. E foi-me revelado que as

mesquitas sao de Allah: cntao, nao

(Dorienta^o: o Alcorao.

os idolatras dc Makkah

A agua, para os povos do deserto. constitui o bem mais valioso c simbolo de tudo

quanto possa representar vida fart a e prospera Mas
:
na prospcridadc, o homem

tcnde a desviar-se do caminho eerto E c na prosperidade que Deus vai prova-los
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invoqueis, com Allah, a ninguem.

19. E que, ao levantar-se o Servo

de Allah1 }

para invoca-10, quase se

lancaram sobre ele, aglomerados «

20. Dize: "Invoco, apenas
:
a meu

Senhor, e nao associo ninguem a

Ele"

21. Dize; "Per certo, nao possuo,

para vos, prejuizo nem relidao"

22. - Dize: 'Tor certo, ninguem

me protegcra de Allah, e nao

encontrarei, fora dEle. refugio

algum
1

'

—

23. "Exceto uma transmissao

vinda de Allah e Suas Mensagens.

E quern desobedece a Allah e a

Seu Mensageiro, por cerlo, tera o

fogo da Gccna; ncla sera eterno.

para todo o sempre,"

24. - Eles permanecerao des-

crentes ate que, quando virem o C3)

que Ihes foi promelido, saberao

quem esta com socorredor mais

fragil e inferior em niimero -

25. Dize; "Nao estou inteirado

de que o que vos e promelido

esteja proximo, ou de que meu
Senhor lhe fa9a longinquo termo."

m

my iJoi

seja, Muhammad
(2) Tao maravilhados ficaram os jinns com a oracao de Muhammad, que se

aglomeraram a seu redor, para melhor ouvi-lo

Q) O D tastigo na batalha de Badr ou o castigo no Dia da Ressurreicao
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26. Ele e O Sabedor do invisivel

e nao faz aparcccr Scu invisivel a

ninguem,

27. Exceto a um Mensageiro, de

quern Se agrade; entao, por certo,

Ele introduzira guardiaes adiante

dele e detras dele,

28. Para saber se eles
c '\ corn

efeito, transmitiram as Mensagens

dc seu Senhor; e Ele abarca o que

ha junto deles, e enumera todas as

cousas, em exato numero.

( I) Eles: os profetas.
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SURATU AL-MUZZAMMIL(l)

A SURA DO ENVOLTO NAS VESTES

De Makkah - 20 vcrsiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

L 0 envolto k ~ J

nas vestes!

2. Levanta-te e ora durante a

noite, exceto durante um pouco;

3* Sua metade, ou diminui dela

um pouco;

4. Ou acrescenta-lho, E recita o

Alcorao, lenta e claramente,

5. Por certo, lan^aremos, sobre

ti, um dito
(3)

ponderoso,

6. Por certo, a ora^ao no inicio

da noite e mais eficiente, e mais

escorreita, em recita^o
(4)

( ' ) Al Muzzammil. participio presente do verbo tazammala. envotver-se nas vestes.

Kssa paiavra aparccc no versiculo 1 e denomina esta sura, que trata das ordens de

Deus a Scu Mensage iro, quanto a oracao, durante grandc parte da noite, e quanto a

rccUac^o paulatina do Alcorao, nessc mcsmo penodo, ordens cssas que o Profeta

cumprc. junto com uma faccao, que com ele esta t empos depois, Deus facilita-lhe

a tare fa c ordena que todos leiam do Alcorao o que !hcs c possivel e que concedam

az-zakah e implorem o perdau de Deus. Entrementes, Deus pede a Muhammad
que paciente ace re a dos desmentidores, que serao castigados com doloroso

castigo, no Dia do Jujzo; ameaca os incredulos com castigo identico ao que atingiu

Farad e seus seguidores, e ap resen l a, inclusive, algumas cenas do Dia da Conta.

(2) Conta a tradicao islamica que, estando Muhammad, no monte Hira
1

, reeebeu a

revelacao, pela primeira vez. Assustado diante da enorme tarefa a ele confiada,

retornou a casa, tremendo muito; por isso rogou a familia o envolvesse nas vestes

Ncsse exato momento, Gabriel, chamou-o para levar adiante sua missao, referiu-se

a ele como o "envolto nas vestes"

(3) Ou scja. a Mcnsagcm dtvina, contida no Alcorao

W A noite, sobretudo em suas primciras horas, propicia a eoncentracao e o pleno

entendimcnto da Icitura alcoranica. durante a oracao
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7* For certo, ha para ti
:
durante

o dia, longo percurso .

8. E lembra-te do nome de teu

Senhor, e consagra-te a Ele

inteiramente,

9, Ele e 0 Scnhor do Levante e

do Poente: nao existe deus senao

Ele. Entao, toma-0 por Patrono.

10* E pacienta quanto ao que

dizem t2)
e abandona-os

?
com belo

abandono (3)
,

11. E deixa-Me com os desmenti-

dores, dotados de bens tcrreais; e

da-lhes um pouco de prazo.

12. Por certo, ha, junto de Nos,

pesadas correntes e Inferno

13. E alimento, que provoca

engasgo, e doloroso castigo,

14* Um dia, quando a terra e as

montanhas estrem^erao. e as

montanhas forem como colunas de

areia, desfeitas.

15, Por certo
?
enviamo-vos

(4) um
Mensageiro, por testemunha de vos

?

como enviaramos um Mensageiro

a Farao.

16, E Farao desobedeceu ao

(Hq Profeta deve usar o dia para desincumbir-se de sens muilos ata/eres.

crencia aos idolatras de Makkah,

(5) Ou scja
7
o Profeta deve distandar-se deles, com polidez.

(4) ReftrCncia aos idolatras de Makkah.
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Mensageiro; entao, apanhamo-lo

com tragica maneira.

17, Entao, se renegais a Fe,

como vos guardareis do castigo de

um dia, que fara das crianpas

ancias encanecidas?

18. Nele
(1)

n o ceu espeda^ar-se-

a. Sua promessa sera cumprida.

19, Por certo, estes
(2)

sao uma
lembran^a. Entao, quern quiser,

tomara um caminho para seu

Senhor.

20. Por certo, teu Senhor sabe

que te levantas para orar, durante

menos de dois ter^os da noite, ou

durante sua metade, ou seu ter^o,

e, tambem uma fac^ao dos que

estao contigo E Allah determina a

noite e o dia. Ele sabe que nao

podereis enumera-la(

\ entao,

voltou-Se para vos*
4
^. Lede, pois, o

que vos for possivel do Alcorao.

Ele sabe que existirao, entrc vos,

enfermos e outros que percorrerao

a terra, buscando algo do favor de

Allah, e outros que combatcrao no

caminho de Allah. Entao, lede o

que vos for possivel dele. E cumpri

... f

tff^ > lit J '<V"

( V) Ou seja, no Dia do JuEzo

Estes: os versiculos que tratam do Dia do Juizo.

(3) La: a noitc. ou seja, as horas da noite, que nao podem ser catculadas com preci^ao.

dada a ausencia do sol. utilizado pelos amigos no calculo das horas.

(4) Deus lsentou os crenles dessa obriga^ao.
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a oracao e conccdd az-zakahU)
?
e

emprestai a Allah um bom
cmprestimo. E tudo de bom, que

antecipardes a vos mesmos
?

o

encontrareis junto de Allah, mclhor

c mais grandioso em premio. E
implorai perdao a Allah. Por certo,

Allah c Perdoador, Misericordiador,

0)Cf II 43 n4
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SCRATU AL-IV1L
rDDATHTHIR(1)

A SURA DO AGASALHADO

De Makkah - 56 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordloso, 0 Misericordiador.

1. 6 agasalhado
(2)

!

2. Levanta-tc c admocsta os

increus

3. E a teu Senhor. magnifica-CX

4. E a teus trajes, purifica-os.

5* E ao abominavel
(3)

?
abandona-

°" 6. E nao fa9as merce, esperando

rcccbcr mais,

7. E, quanto a determina^ao de

teu Senhor, pacienta.

8. Entao, quando se tocar a

Cornet a.

0) Al Muddaththir participio presents do verbo tadathlh ara, agasalhar-se. Essa

palavra aparece no versiculo 1 e denomina esta sura, que exorte o Profeta a

admoestar seu povo, e a glorificar a Deus h e a rechacar o que acarreia o castigo:

anuncia, ainda, o toque da cor net a, a severidade das punicoes aos descrentes;

recomenda ao Profeta deixar nas maos de Deus a questao dos negadores da graca

divina; dcscrcve a mancira pe]a qual o renegador da Pe dctrai o Aleorao; atudc a

Saqar, uma das designators do Pogo infernal, c ao castigo terrivd que clc

preconiza; rekmbra que cada um e recompensado pel a que laz; menciona as

Companheiros da direila e suas inqutricoes acerca dos enminosov Finatmente,

salienta que o Aleorao e lembranca para quern quer haurir beneficios na palavra

divina.

(*) Segundo ja se disse na sura anterior, nota 2, do assombro extraordinario sentido

por Muhammad, quando da revelaclo no monte Hira\ voltando ele para casa,

supl icon a familia o agasalhasse; e o anjo Gabriel, ao intcrpcla-lo. uma outra vez,

assim o chamou: "agasalhado".

(3) Abominavel: Iradu^ ar-rujz, 0 abominavel tormcnto, o castigo. O versiculo

ordena o Profeta a afastar-sc do que causa o tormcnlo ou o castigo, ou scja. a

idolatria.
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9. Esse dia sera urn difictl dia,

10. Fara os renegadores da Fe

nao sera facil.

11. Deixa-Me So, com quern

Eu criei,

12. E para quern fiz riquezas

extensas,

13. E filhos scmprc presentes t2
\

14. E para quern tudo aplainei
(3)

,

plenamente.

15. Em seguida, ele aspira a que

Eu Iho acrescente
(4)

.

16. Em absoluto, nao Iho

acrescentarei! Por certo, quanto a

Nossos sinais, ele foi obstinado.

1 7, Obriga-lo-ei a

escalada
t5
\

penosa

18. Por certo, ele refletiu, e

decidiu.

H) Alusao a A] WalTd Ibn A] MughTrah, que vivia em grande prosperidade, e,

contudo, negou a Mensagem divina, lornando-se dos mais temiveis adversaries do

Profeta

(2) Ter os filhos presences simboliza que estes, em virtude da prosperidade paterna,

jamais prccisavam sair a trabalho ou ausenlar-se por combate. Dessa forma, o pai

desconhecia a prcocupagao dc seu a fastamen to deles.

(3) A3 WalTd nao conhecia difleuldades nem obstaeulos. Deus Ihe facilitara tudo. e a

vida lbc sorria.

(4) Al WalTd, apesar de descrer do quanto pregasse o Profeta, intimamente, almejava

que Deus o favoreeesse ainda mats, na outra vida, e. com a pretensao de ganhar a

Paraiso. dizia: "Se diz Muhammad a verdade, entao o Paraiso e meu"
( 5 ) Segundo alguns exegetas. o castigo de A] Walid sera a escalada de ignea montanha.

e, tao logo eheguc a seu eume. resvalara. para reiniciar, indefinidamente, a

tormentosa escalada. onde se pode perceber certa analogia sisifica.
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19. Que ele morra! Como
decidiu!

20. Mais uma vez, que ele

morra, como decidiu!

21. Em seguida, ele olhou.

22. Depois, carranqueou, e

ensombrou-se-lhe o semblante.

23. Depois, voltou as costas, e

ensoberbeceu-se;

24. Entao. disse; "Isso nao e

senao magia herdada dos antepas-

sados.

25.
bi

Isso nao e senao o dito dos

mortais/'

26. Fa~lo-ei queimar-se em
Saqar

27. - E o que te faz inteirar-te

do que e Saqar? -

28. Ele
(2) nada mantcm e nada

deixa.

29. Carbonizador da pele,

30. Sobre ele, ha dezenove

guardiaes.

31. - E nao fizemos por

guardiaes do Fogo senao anjos. E

nao fizemos seu numero senao

como provacao para os que

renegam a Fe, para que aqueles aos

E

- i

.

'.i^

(
1

) Uma das designates do fogo infernal.

(2) Ele: Saqar, o fogo infernal, que tudo consome. sem deixar raslrus.
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quais fora concedido o Livro se

convencam disso; e para que os

que creem sc acrcseentcm em fc; e

para que aqueles
(l)

aos quais fora

conccdidu o Livro e os crentes nao

duvidem; e para que aqueles, em
cujos cora^oes ha enfermidade, e

os renegadores da Fe, digam;
iLQue

deseja Allah com islo, eomo
cxemplo? " Assim, Allah dcscamin-

ha a quern quer e guia a quern

quer. E ninguem sabe dos exercitos

de teu Senhor senao Ele. - E ela
(2)

nao e senao lembran^a para os

mortals,

32. Defato t3)
! Pela lua!

33. E pela noite, quando se vai!

34. E pela manha, quando

clareia!

35. Por certo, ele
(4J

e uma das

calamidades,

36. Em sendo admoestacao para

os mortais.

37. Para quern, entre xos quer

antecipar-se ou atrasar-se
(51

.

(L. .

^0

0 ) Alusao aos judeus, eujas Escrituras anunciam identico numero de guardiaes do

Fogo.

(2) Ela: Geena ou Saqar.

(3) n<; acordo com a opiniao do exegcta A] Qurlubi, in Al Jami c
li AhkSmi Akorao.

vol. 19, Cairo, 1957. p. 84, iradu/imos kalla pela kKucao adverbial 'de fato'. em
lugar de em absoluto'

W Ele: Saqar.

i^) Antecipar-se ou atrasar-se: empenhar-se ou nao em fazer o bem.
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38* Cada alma sera o penhor do

que houver logrado
}

39. Rxceto os companheiros da

direita:

40. Estarao em Jardins, intcr-

rogando-se,

41. Sobre os criminosos:

42* "O que vos fez cntrar cm
Saqar?"

43* Dirao: "Mao estavamos entre

os orantes,

44,
UE nao alimentavamos o

necessitado,

45,
£tE confabulavamos com os

confabuladores,

46*
UE desmentiamos o Dia do

Juizo,

47.
u
Ate que nos chegou a

Certeza
(l)."

48. Entao, nao os beneficiara a

intercessao dos intercessores,

49* E por que razao estao dando

de ombros a lembranca
(2)

?

50. Como se foram asnos

assustados,

51, Que fogem de leao.

52* Alias, cada um deles desejaria

( ' ) Ou seja, a morte.

(2) Qu seja. a Mensagem de Deus.
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lhe fossem concedidas paginas

desenroladascn .

53. Em absoluto, nao serao

concedidas! Mas elcs nao tcmcrn a

Dcrradeira Vida.

54. Nao! E\c
{2

\ por certo. e uma
lembran^a.

55. Entao, quern quiser benc-

ficiar-se, dele se lembrara,

56. E nao se lembrarao, a nao ser

que Allah o queira. Ele e O Dono
da piedade e O Dono do perdao.

J 5

(0 Os idolatras so se compromeliam a seguir o Profeta recebessem. do ecu,

rncnsagem uscrita, cnviada por Dcus a uada urn deles.

(2 ) Ele: o AlcorHo.
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SURATU AL-QIYAMAH (1)

A SURA DA RESSURRCr^AO

De Makkah - 40 versiculos,

Em name de Allah, O
Misericordiaso, O Misericordiador.

L Juro pclo Dia da Ressur-

rei^ao!

2. E juro pela alma, constante

censora de si mesrna, que ressus-

citareis,

3. 0 ser*
2) humano supoe que

nao lhe juntaremos os ossos?

4. Sim! Juntar-Ihos-emos , sendo

Nos Poderoso para refazer-lhe as

extremidades dos dedos.

5. Mas o ser humano deseja ser

impio, nos dias que tern a sua

frente.

6. Hie interroga: "Quando sera o

Dia da Ressurrei^ao?"

(0 Al Qiyamah: substantive feminino dc qiyam, infinitivo dc qama - levantar-sc; pois.

no Dia do Juizo. todos se levantarao de seus sepulcros, para dar eonta de suas obras

Esse termo aparcce nos versiculos I e 6 e denomina a sura, que trata, inicialmcnte,

da Ressurreicao da humanidade c da prestacao de comas, que deve fazer de scus

at os. Aludc, ainda, aos horrendos cventos do Dia do Juizo. Rccomenda ao Prof eta

que escute atentamente as revelacoes do anjo Gabriel c, somcntc depois, proccda a

rccitacao do que ouviu. Admocsta, sevcramcnte, os que pre ferem a vida lerrena a

derradeira Vida Kstabeleec eomparacao entre as Faces respkndentes dos c rentes e as

sombrias dos deserenus. no Dia da Conta. Esdarece que o moribundo compreende,

nos cstcrtorci da morte. a fa] ha de haver menuscabado os preeeitos di vinos.

Enumera provas comprobatorias do poderio de Deus, quanlo a dar vida aos mortos.

(2) O ser humano: Alusa"o a cAdyy Ibn AbT RabFah que, deserendo da Ressurreicao,

pedira ao Profela lhe dissesse quando e onde ela aconleceria, e acrescera, ainda T

que se contemplasse esse dia, acred itaria no Profeta. mesmo assim, apenas
;

quando fossem reunidos os ossos desfeitos pela morte
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7. Hntao, quando a vista se

assombrar,

8. E a lua se eclipsar,

9. E o sol e a lua se juntarem.

10, 0 ser humano nesse dia

dira: "Para onde fugir?"

11. Em absoluto! Nada de

rcfugio!

12. Nesse dia, a teu Senhor sera

o lugar de estar

13. 0 ser humano sera informado,

nesse dia, do que antecipou e

atrasou.

14. Mas o ser humano sera a

prova evidente de si mesmo,

1 5. Ainda que lance suas escusas.

16. - Nao movimentes, com
ele

(l

\ tua lingua, para te apressares

a recita-lo.

17. Por certo, impende-Nos

junta-lo e le-lo,

18. E
?
quando o lermos, segue

sua leitura.

19. Em seguida, por certo,

impendc-Nos evidencia-lo. -

20. Nao! Mas vos amais a vida

transited a,

21. E deixais a Derradcira Vida.

5P

0 ) O lj scja, torn u Akorao. Vide XX 114 n4
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22. Havera, nesse dia, faces

rutilantes.

23. De seu Senhor olhadoras,

24. E, havera, nesse dia n faces

sombrias,

25. Pensarao que Ihes sucedera

uma ruina
i)

26. Nao! Quando a alma atingir

as claviculas(

\

27. E so disser: "Quern e

exorcista?"

28. E ele pensar que c a

separacao
,

29. E a canela da perna se

enlacar a outra canela
<4)

,

30. A teu Senhor, nesse dia, que

tu seras conduzido.

31. Entao, clc
(5) nao acrcditou

na Mensagem ncm orou;

32. Mas desmentiu e vohou as

costas,

33. Em seguida, jactando-se, foi

ter com sua familia,

34. Ai dc ti! E, ai de ti!

0) Rm'na tradu z a palavra frqirah. uma desgraca tao horrifica. cujo temor chegara a

qucbrar as vertebras da coluna. Note-se que vertebra, em arabe, e faqrah

(2) Uma imagem simbolica das agoniaii da morU:, quandu a alrna se poe a sair de

dentro do corpo moribundo.

0) Ou scja, a partida da vida terrena.

(4) Na agonia da morte, as pernas se contorcem e se tornam hirtas.

(5) Ele:
cAdyy Ibn Abl Rabija h, ja aludido no versiculo 3 desta sura.
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35. Mais uma vez, ai de ti! E
?
ai

de ti!

36. 0 ser humano supoe que

sera deixado negligenciado?

37. Nao era ele uma gota de

esperma ejaculada?

38. Em seguida, uma adereneia.

Entao, Hie o criou e o formou.

39* E fez dele o casal: o varao e

a varoa,

40, Esse nao e Poderoso para

dar a vida aos mortos?
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SURATU AL-[NSANU)

A SURA DO SER HUMANO

De Al Madlnah - 31 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

L Com efeito, transcorreu, para

o ser humano, um lapso de enormc

tempo, cm que nao era cousa

mencionada^,

2. Por certo, criamos o ser

humano dc gota seminal,

mescladaf3
\ para po-lo a prova

<4)

;

entao, fizemo-lo ouvinte, vidente.

3. Por certo, guiamo-lo ao

caminho, fosse grato, fosse Ingrato.

4. Por certo, preparamos, para

os renegadores da Fe, correntes e

gargalheiras c Fogo ardente.

5. Por certo, os virtuosos beberao

de uma tapa cuja mistura e de

kafur
(5
\

^ L tL l"*

M) AJ Insan: o ser humano Psta palavra aparece nos verstculos 1 e 2 e denomina a

sura, que trata da cria^So do ser humano, a partir de Adao, de suas provacoes e de

sua disposicao de ser ou nao grato a Deus Alude ao cast
i
go dos descrentcs e as

delicias que experimentarao os crentes Refcrc-sc ao P rot eta. a quern Deus ugraeia

com a Revelacao do Alcorao, rogando-lhe, ao mcsmo lempo, que paciente, quanto

as determinates de seu Scnhor Admocsta a quern pre fere a Deiradeira Vida a

vida tran si toria Salicnta que esta sura £ lembranca para quern queira beneficiar-se,

mormente se Deus assim quiscr. Finalmentc, deixa claro que a misericordia e o

castigo de Deus, para o ser humano, deperidem da propria vontade de Deus.

(2) Antes de receber a alma, o ser humano, ou scja Adao, nao passava de barro

insigniflcante.

(3) Ou seja, da juncao do espermatozoide com o ovulo.

(4) Ao confenr aos homens prcceitos e mandamenlos e responsabilidades, Deus pode

provar a obediencia ou nao deles.

(5) Nome de uma das fontes do Paramo, de agua alva e refrescante, como caniora
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6. L'ma fonte, de que os servos

de Allah beberao, fazendo-a emanar,

abundantemente,

7. Porque sao fieis aos votos e

tcmcm um dia, cujo mal sera

alastrante.

8. E cedem o alimento - embora

a ele apegados - a um necessitado

e a um orfao e a um cativo,

9* Dizendo:
4i

Apenas, alimen-

tamo-vos por amor de Allah. Nao

desejamos de v6s nem recompense

nem agradecimento,

10. "Por certo, tememos, da parte

de nosso Senhor, um dia austcro,

consternador."

1 1 . Entao, Allah guarda-los-a do

mal dcsse dia e confcrir-lhes-a

rutilancia e alegria.

12. E recompensa-Ios-a, por sua

paciencia, com Paraiso e vestes de

seda.

13. Nele, estarao reelinados sobre

coxins. La
?
nao verao nem sol nem

frio glacial.

1 4. E suas sombras estarao

estendidas sobre eles, e seus frutos

penderao docilmente,

15. E far-se-a circular, cntre

eles, recipientes de prata e copos

cristalinos,

«*t Y -

1 "i&L>
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16. Cnstalinos dc prata
(

.

enche-los-ao, na justa medida,

conformc o dcsejo de cada um.

17. E, nele, dar-se-lhes-ao de

beber taca cuja mistura e de

gengibre,

18. De uma fonte que, la, se

chama Salsabil
(2)

.

19. E, circularao, entre eles,

mancebos(3)
eternos; sc os vires,

suporas serem perolas espalhadas.

20. E, se vires o que ha la,

veras delicia e grandc soberania.

21. Sobre eles* \ havera trajes

de fina seda, verdes, e de brocado.

E estarao enfeitados com
braceletcs de prata, E sen Senhor

dar-lhes-a de beber purissima

bcbida.

22. Dir-se-lhes-a: "Por certo,

isso e recompensa para vos
?

e

vosso esforco foi reconhecido,"

23. Por certo, fizemos descer o

Alcorao sobre ti, com gradual

descida,,

24. Entao
?

pacienta quanto ao

julgamento de teu Senhor e riao

(0 Os copos paradisiacos tern uma peculiaridade" admiravel; apresentam, ao mesmo

tempo, a nohreza da prata e a refulgencia do cristal.

(2) Nome dc outra das fontes do Paraiso. de agua sapida

(3) Esses mancebos, belos como perolas. sc espalharam cntre os hem-aventurados,

para servMos,

(4) El es: os bem-aventurados.
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obedecas, dentre eles^*, a pecador

ncm a ingralo algum,

25. E lembra-te do nome de teu

Senhor, ao alvorecer c ao entardecer

26. E
s
durante a noite, prostema-

te diante dEle; e glorifica-O,

durante a longa noite,

27. Por certo, estes
t2) amam a

vida transitoria e deixam, diante

deles, um pesado dia.

28. Nos os criamos e lhes

fortificamos a complei^ao. E, se

quisessemos, troca-los-iamos por

seus semelhantes, facilmente.

(3)
29. Por certo, esta

w/
e uma

lembranca, Entao, quern quiser,

tomara um caminho, para seu

Senhor.

30. E nao o querereis, a nao ser

que Allah o queira. Por certo,

Allah e Onisciente, Sabio.

31. Ele faz entrar em Sua

misericordia a quern quer. E para os

injustos preparou doloroso castigo.

0) Eles: os inimigos do Profeta. O versiculo faz alusao, tambcrru a ^Utbah Ibn

RabT^ah c Al WalTd Ibn A] Mughfrah, referindo-se, respectivamente, a cstes como
pecador c ingrato, cm virtude de haverem exigido do Profcta a rcnuncia da

Mensagcm.
(2) Est es: os idolatras dc Makkah
( *) Es(a: csta sura.
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SURATU AL-JV1URSALAT (1)

A SURA DOS ENV1ADOS

De Makkah - 50 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador

L Pelos enviados, sucessiva-

mente,

2. E tempestuosos
,

vigorosa-

mente,

3. Pelos dcsenroladores \

perfeitamente,

4. E separadores
(4)

,
totalmente,

5. E lan^adores de lembran^a
(5>

,

6. Para escusar ou admoestar,

7. Por certo, o que vo&*^ e

prometido sobrevira!

8. Entao, quando as estrelas se

apagarem,

9. E quando o ceu liver freslas,

108*.

CO Al MursaJat: participin passado femimno plural de arsala. enviar, e parece concordat

com o substantivo fcminino ay at, versiculos, que est a oculto, em arabe. Segundo

alguns exegetas. porem, Al Mursalat se rcfcrc aos anjos; ou aos vcntos, de acordo

com outros. Essa palavra aparcct: no versieulo 1 c da nomc a sura que, entre varios

t etnas, en fat iza a Ressurreicao e o Dia do Juizo. iluslrando-os cum pro v as de sua

vinda Adverte, ameacadoramente, os desmenudores desse Dia, at raves do refrao que

se rep etc dez vczes, a partir do versieulo 15. Alvlssara aos piedosos as delieias

paradisiacas e, finalmente, lamenta os descrentes. que nao creem no Alcorao,

(2) Referenda aos severos versiculos que ameacam os idolatras

(3) Referenda aos sabios versiculos que se abrem com sabedoria e orientacao, nos

coracfics dos homens
(^) Referenda aos critcriosos versiculos que distinguem, catego rieamen te. o bem do mat.

(5) Referenda aos versiculos que orientam os homens, acerca da vida terrena.

lembrando-os de nela bem procedcr, para obter a bem-aventuranca.

I6 ) Vos: aos idolatras de Makkah. O versiculo adverte -os de que o eastigo esta proximo
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10. E quando as montanhas se

desintegrarem,

11. E quando os Mensageiros se

reunirem> em tempo marcado,

12. - Para que dia foram estes
(1)

postergados?

13. Para o Dia da Decisao!

14. E o que te faz inteirar-te do
que e o Dia da Decisao? -

15. Nesse Dia, ai dos desmen-

tidores!

16. Nao aniquilamos os antepas-

sados?

17. Em seguida, fizemo-los

seguidos pcios derradeiros?

18. Assim, agimos com os

criminosos.

19. Nesse dia, ai dos desmen-

tidores!

20. Nao vos criamos de uma
agua desprezivel,

21. E fizemo-la estar em lugar

estavel, seguro,

22. Ate um tempo
determinado

(2)
?

23. Entao, determinamos a

cria^ao. Quao Excelente Poderoso

somos Nos!

24, Nesse Dia
:

desmentidores!

ai dos

04j

3^J^^y^j
2£ tf mf &

0 JjJjidV££a

0 ) Estes: os eventos supra citados nos versiculos 8 S 9, 10 e 11

(2) Qu seja, ate o nascimento do ser.
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25. Nao fizemos a terra contene-

dora de todos

26. Vivos e mortos?

27. E, ncla
;

fizemos assentes

montanhas altissimas, e demo-vos

de beber agua sapida?

28. Nesse Dia, ai dos desmen-

tidorcs!

29. Dir-se-lhes-a: "Idc ao
(l)

que

desmentieis!

30. "Ide a uma sombra de tres

ramificac6es^
2)

;

31. "Nao e umbratil nem vale

contra a Labarcda."

32. Por certo, ela atira faiscas

enormes como toros
(3)

33. Como se fossem camelos

amarelos.

34. Nesse dia
?

ai dos desmen-

tidores!

35. Esse sera um dia em que

eles
(3) nao falarao,

36. Nem se lhes dara permissao

para isso: entao, nao se escusarao.

37. Nesse dia, ai dos desmen-

tidores!

(U O: o castigo

(2) Trata-se do fumo exalado do fogo infernal, que se ergue cm forma dc tres colunas.

0) 0 toro: o tronco de arvore, limbo de ramos.

(*) Eles; os pecadores.
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38. Dir-se-lhes-a: "Este c o Dia

da Decisao. Juntamo-vos, c aos

antepassados,

39. "Entao, se tendes insidia
(l)

,

insidiai-Me.
,;

40. Nesse dia, ai dos desmen-

tidores!

41. For certo, os piedosos

estarao entre sombras e fontes,

42. E frutas de quanto apetecerem.

43. Dir-se-lhes-a: "Comei e bebei

com deleite, pelo que fazieis!"

44. For certo, assim, recompen-

samos 05 benfeitores.

45. Nesse dia, ai dos desmen-

tidores!

46. 6 increus, comei e gozai um
pouco, por certo, sois criminosos

(2)
!

47. Nesse dia, ai dos desmen-

tidores!

48. E, quando se lhcs di2:

"Curvai-vos
(3)l

\ nao se curvam.

49. Nesse dia, ai dos desmen-

tidorcs!

50. Entao, em que Mensagem,

depois dele
(4
\ crerao?

4 "* S

(1 ) Alusao a qualquer piano dos desc rentes de se defenderem do castigo.

(2) O versiculo se dirige aos descrentes da vida terrena.

(3) Ou seja, curvar-sc para a oracao.

(4) Dele: do AleyrSo.
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SURATU AN-NABA' (1)

A SURA DO INFORME

De Makkah - 40 versiculos.

Em name de Allah, 0
Misericordioso, O Misericordiador.

L Sobre o que eles se interrogam

mutuamente(2)
?

2. Sobre o formidavel Informed

3. De que sao discrepantes.

4* Nao! Eles logo saberao!

5* Mais uma vez, nao! Eles logo

saberao!

6. Nao fizemos da terra leito?

7. E das montanhas estacas
(4)

?

8. E vos criamos casais,

9. E fizemos de vosso sono

descanso,

10,E

vestimenta
1

fizemos da noite

(5)

\ "id-*

JJO
-

. J

(
1 ) An-Naba T

: 0 informc. Lsta palavra, que aparece no versiculo 2, nomeia a sura,

que ran fit: a a Rcssurreicao e ameaca m que dcla duvidam: traz, ainda, serie dc

pro v as comprobaton as do poder divinu, alem de arrolar sinais premonitorios da

Ressurrei^ao; alude ao triste fim dos transgressores e a recampcnsa dos virtuosos.

Finalmente, faz advcrtcncias sobre o horror que sera esse dia

(2) Referenda aos idolatras de Makkah, que sempre qucstionavam ace rea da

Rcssurreicao, pregada pclo Profcta

O) Atusao a informacao divina sobre a Ressurreicao e outros falos escatologicos.

t4 ) Da mesma forma como as tend as se fixam no chao t por meio de estacas, as

montanhas fixam a terra, como se Ihe fossem estacas.

(5) A noite reveste de escuridao todas as cousas
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1LE fizemos do dm tempo de

vida
(l)

,

12. E edifleamos, acima dc vos,

sete solidos
(2)

ceus-

13. E fizemos um luzeiro rever-

berante,

14. E fizemos descer, das nuvens

carregadas, agua copiosa,

15. Para, com ela, fazer sair graos

e plantas,

16. E frondosos jardins.

17. Por certo, o Dia da Decisao

e um tempo marcado.

18. Um dia, em que se soprara

na Trombeta, entao, chegareis em
turbas,

19. E abrir-se-a o ceu e tornar-

se-a em portas,

20. E mover-se-ao as montanhas,

entao, serao miragem.

21. Por certo, a Geena sera lugar

de espreita
(3

\

22.Morada para os transgressores.

23. Nela, permaneeerao por

seculos.

24. Nela, nao experimentarao

frescor nem bebida,

gy lillj tiijj

3 rjL%iS>*-0

-' .-- p —

0) O dia e o tempo de despertar para o trabalho e tantas outras atividades

(2) Ou seja, esies sete eeus sao solidos, por nao sofrerem jamais a passagem do tempo.

0) Ou sej a, um lugar onde seus guardiaes cstarao a espera dos condenados
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25, Bxceto agua ebuliente e vazar

purulento,

26- Como adequada recompensa.

27. Por certo, eles nao esperavam

prestar conta,

28. E desmentiram Nossos sinais,

constantemente,

29* E cada cousa, enumeramo-la

por escrito

30. Dir-se-lhes-a: "Entao, experi-

mentai a recompensa, pois nao

vos acrescentaremos senao castigo
"

31. Por certo, havera para os

piedosos triunfo;

32. Pomares e vidciras,

33. E donzelas, de incipientes

seios, da mesma idade,

34. E taca repleta.

35. - Neles, nao ouvirao frivo-

lidade nem mentira-

36. Como recompensa de teu

Senhor, dadiva bastante

37. DO Senhor dos ceus e da

terra e do que ha entrc ambos, dO
Misericordioso. Nao terao o

poder(2) de falar-Lhe.

3 *'

3Qj^Nil^i^^ Jo

0 j)l^^i^4oL

(ft ^U^li^

0) Todos os atos humanos sao escritos no Livro do Destino

(2) Ninguem pod era solicitar de Deus a absolvicao do castigo ou o incrcmento da

recompensa.
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38. Um dia, quando o Espirito
(1)

e os anjos se colocarem em
fileiras, nao falarao, exceto aquele

a quern O Misericordioso permitir,

e que dim o que e certo.

39* Esse sera o verdadeiro dia.

Entao, quern quiser, tomara retorno

a seu Senhor,

40. Por certo, N6s vos
(2) admoes-

tamos de um castigo proximo. Um
dia, cm que o homem olhara o que

suas mao s anteciparam, e o

renegador da Fe dira: "Quern dera

fosse eu po!
11

SURATU AN-NAZI CATP)

A SURA DOS T1RADORES

De Makkah - 46 versiculos.

Em nome de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

L Pelos que tiram
(4)

a alma

com forea!

-

(1 ) O Espirito o anjo Gabriel.

0-) Vos: os idolalras dc Makkah
(-*) An Nazi car partidpio presente feminino plural do verba naza c

a. tirar, o qual

parece concordar com a pal avra oculta. anjos, de acordo com uma das v arias

interpretacoes que a exegese alcoramca con fere a esse termo Trata-se, entao, dos

anjos que tiram a alma dos descrentes, na hora da mortc. Essa palavra apareec no

versiculo 1 c nomeia a sura, que, de micio, jura pela inexorabilidade da

RessurreicSo. Relata, em seguida, episodios entre Moises e Farao. para console do

Profela; corrobora o poder de Deus com a mencao de inumeros fenomenos

universais^ atenta o scr humano para o Dia do Juizo, quando cada um arcara com o

que fez cm vida A sura tcrmina com a interrogacao dos descrentes acerca da

Hora, c lembra a cstcs que a missao do Profeta consiste, apenas, em alertar sobrc

ela, nao sobre scu tempo dc chegada, pois disso so Deus sabe.

(4) Referenda aos anjos que tiram, com violencia, a alma dos descrentes, na hora da

morte.
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2. Pelos que a desprendem{1)

com suavidade!

3. Pelos que correm^ livremente!

4. E avancam (3)
rapidamente,

5. E deliberam uma ordem (4)
!

6. Urn dia, quando o primeiro soar

da Trombeta fizer tudo estremeccn

7. Scguindo-o o segundo soar,

8. Ncsse dia, havera coracoes

lurbulentos;

9. Suas(5)
vistas estarao humildc-

mente baixas.

10. Dizem: "Seremos levados a

nossa vida primeira?

ll/
lQuando ibrmos ossos ocos,

ressuscitaremos?"

12. Dizem: "Nesse caso, essa

sera uma volta perdida!
11

13. Entao, havera, apenas, um
unico Clangor \

1 4. E ei-los na terra plana*
7)

.

1/

0>>^tiVy^^^ife

( 1 ) Referenda aos anjos que desprendem, com suavidade, a alma dos c rentes, na hora

da morte.

erencia ao anjos que descem, vclozcs, a Terra, com as Ordens de Deus
(3) Referenda aos anjos que rumam, eclcres, ao Par also, com a alma dos crentes.

^) Referencia aos anjos, encarregados dc eumprir as Ordens divinas.

(5) Oil seja, deles, dos negadores da Ressurreicao

(6) Ou seja, antes da Ressurreivao, havera um so Clangor, quando ressuscitarao todas

as criaturas.

(7) A palavra no texto e As-Sahirah: a terra plana, branca. onde os homens prcstarao

eontas, no Dia da Ressurreicao.
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15. Chegou-te o relate de Moises?

16. Quando seu Senhor o

chamou, no vale sagrado de Tuwa:

17. "Vai a Farao. Por certo, ele

cometeu transgressao.

lS/'Entao, dize: 'Queres digni-

ficar-te,

19. " E que eu tc guie a teu

Senhor? Entao, recea-lOas.'
"

r i \

20. E fe-lo ver o grande sinal .

21. Entaa desmentiu-o e desobc-

deceu.

22. Em seguida, voltou as costas,

correndo,

23. E reuniu os homens e

elamou,

24. E disse: "Sou vosso senhor,

o altissimo
"

25. Entao, Allah apanhou-o,

como castigo exemplar, pelo

derradciro
(2)

dito e pelo primeiro

-

31
.

26. Por certo, ha nisso li^ao para

quern receia a Allah,

27. Sois' * vos mais dificeis, em

3 i3>o
vi:^>j^

(0 Alusiio aum das varios milagres feitos por Moises : ou a vara que sc tomou serpente

ou a mao que sc tomou alva

(2) Ou seja. quando disse Farao: "Sou vosso senhor, o altissimo.". Vide o versiculo

precedent desta sura.

(3) Quando afirmou Farao: "6 dignitarios. nao cotsheco. para vos, nenhuma outra

divindade que nao seja eu." Vide XXVIII 38.

(
4 ) O versiculo, dirigindo-se aos idolatras de Makkah, que ncgam a Ressurreicao,

Iem bra que Deus, Que eriou os complexes ceus. podc eria-los. novamente. pois

cles nao sao tao complexos quanlo aqueles
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criacao, ou o ceu? Ele o edificou,

28- Elevou seu teto e formou-o;

29, E fez escura sua noite, e fez

sair a plena luz de sua manha.

30, E a terra, apos isso, estendeu-a,

31. Dela, fez sair sua agua e

seus pastos.

32. E as montanhas, assentou-

as,

33* Tudo, para o gozo de vos e

de vossos rebanhos.

34, Entao, quando chegar a

grande Catastrofe
(1
l

35. Urn dia
T

quando o ser

humano se lembrar daquilo^ em
que se esforcou,

36. E se fizer expor o Inferno a

quern pudcr ver,

37. Entao, quanto a quern

cometeu transgressao

38, E dcu prcferencia a vida

terrena,

39, Por certo, o Inferno lhe sera

morada,

40* E. quanto a quern temeu a

prceminencia de seu Senhor e

coibiu a alma das paixoes,

41. Por certo, o Paraiso lhe sera

a morada.

(1) Ou scja, t> Dia da Ressurrei^ao.

(2) Daquilo: de seus atos.
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42. Perguntam (
1
5

-te pela Hora:

"quando sera sua ancoragem?

43. - Que sabes lu acerca de sua

lembran^a^? -

44. A teu Scnhor pcrtcnce seu
(3)

termino.

45. Tu es, apenas, admoestador

de quern a receia.

46. Um dia, quando a virem,

parecer-lhes-a como se nao

houvessem permanecido nos

sepulcros senao o tempo de um
anoitecer ou de seu amanhecer.

SORATU cABASSAH)

A SURA DEQUEM CARRANQUEOU

De Makkah - 42 versiculos.

Em name de Allah, 0
Misericordioso, O Misericordiado r.

1. Ele^ J carranqueou e voltou as

costas,

-is;

U) Os idolatras de Makkah interrogam Muhammad.
(2) O verslculo alerta Muhammad de que 0 conhecimcnk> do momento em que a Hora

ocorrera nao pcrtcnce senao a Dcus.

(3) Ou seja, 0 tcrmo da Hora.

(4) 'Abassa: pcrfeito do indicative do verbo cabas*a v carranquear. Essa palavra

aparece no verslculo 1 c denomina a sura, que. dc initio, eensura 0 Profeta, por

haver desprezado 0 ccgo Abdullah Ibn Umm Maktum, quando este se achegou a

ele, a 11m dc intcrpcla-lo sobrc o Islao Ocorre que, nesse instante, 0 Profeta se

ocupava com a elite Quraieh, a qucm eonvidava para abracar a nova religiao, e

atras dos quais altnejava podercm vir outros seguidores Por isso, carranqueou e

nao foi atencioso com Ibn L'mm Maktum, A sura, ainda, atenta para as gracas

divinas. existcntcs desde a cria^ao do homcm ale a sua Ressurreicao. Finalmente,

alude ao Dra do Juizo, lembrando que os homens, nesse Dia, se dividirao em dois

grupos; 0 dos erentes euforicos e 0 dos deserentes infelizes

(5) Elc : 0 Profeta Muhammad.
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2. Por que o cego (1)
lhe chegou.

3. E o que te faz inteirar-tc de

que ele, talvez se dignifique?

4. Ou se lembre da Mensagem,

e a lembran^a o beneficie?

5. Quanto ao
(2j que prescinde de

ajuda,

6. Tu o ouves, atentamentc,

7. E nada te impende sc ele se

nao dignifica,

8. E, quanto ao que te chega

correndo,

9. Enquanto receia a Allah,

10. Dele te desinteressas.

11. Em absolute, nao o fa^as

mais! Por certo, esses
[3)

sao uma
lembranea

12. — Entao, quern quiser. disso

se lembrara -

13. Registada em paginas hon-

radas.

3D ;•?:>?
*

(0 Referenda a Abdullah Ibn Umm Makturm que se dirigiu ao Profeta e o

mterrompeu, durante seu dialogo com os Mderes da tribo Quraich, quando as

convidava a abra^arem o Islao. Ibn Umm Maktum, ignorando-os, pediu ao Profeta

lhe ensinasse algo do que Dcus lhe revclara Indignado com a interrupejio, o

Profeta ficou earraneudo c mcnosprczou-o Dai a razao d esses versiculos, que

censuram a atitude do Profeta, pais- o ccgo sc mostrara mais intercssado no Islao

que os propno s Quraich. Alias, a importancia de um homem nao deve ser avaliada

por sua posicao social mas por seu carat er e por sua conduta.

(2) Alusao ao escol Quraich

0) Esses: os versiculos do Alcorao, que sao mensagem universal, dirigida a todos,

pobres e ricos
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14, Elevadas, puras,

15. Em maos de escribas
(l)

16* Honoravcis, virtuosos.

17. Que morra o ser humano!

Como e ingrato!

18. De que cousa Ete o criou?

19* De gota seminal, Ele o criou:

entao, determinou-o;

20. Em seguida, facilitou-lhe o

caminho;

21. Em seguida, fe-lo morrer e

fe-lo sepulto;

22. Depois, quando Ele quiser,

res$uscita-lo-a.

23. Mas, em absoluto, ele ainda

nao realizou o que Ele lhe ordenou.

24. Entao, que o ser humano olhe

para seu alimento:

25. Nos fizemos entornar a agua

abundantemente,

26. Em seguida, fendemos a

terra, suficientemente,

27. E, nela fizemos brotar graos,

28. E videiras e hortalicas,

29. E oliveiras e tamareiras,

30. E pomares enlrelacados
(2)

,

2) pt^Ei>p£?

3 jA^tL^ii'c^

0 ) Trala-se dos anjos que eopiam os verslculos

(2) Ou scja. pomares Frondosos, replelos de

cntrcla^am.

do Livro do Destino.

arvores frutiferas, cujas fro rides sc
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3L E frutas e pastagcns,

32. Tudo, para gozo de vos e dc

vossos rebanhos.

33. Entao, quando chegar o soar

ensurdecedor,

34. Urn dia, quando a pessoa

fugir de seu irmao,

35. E de sua mae e dc seu pai,

36. E de sua companheira e de

scus filhos.

37. Nesse dia, para cada um
destes, havcra uma situa^ao que o

preocupara.

38. Nesse dm, havcra faces

radi antes,

39. Sorridentes, exultantes.

40* E
;

nesse dia, havera faces

cobertas de poeira,

41. Cobri-las-a um negrume,

42. Esses serao os renegadores

de Fe
?
os impios.

j.+ . ..
.

-

<TK-±^ *. Hurts' . ^ f fi J ,t**
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SURATU AT TAKWIR(1)

A SURA DO ENROLAR

De Makkah - 29 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

L Quando o sol for enrolado (2)

,

2. E quando as cstrclas se

tombarem,

3. E quando as montanhas forem

movidas,

4. E quando os camel os

femeas(3)
,

prestes a dar a luz
?

forem descurados,

5. E quando as feras forem

reunidas,

6* E quando os mares forem

abrasados,

7. E quando as almas forem

parelhadas C4)

,

mm*

(U At-Takufr: infinitivo do verbo kawwara, enrolar, cuja forma passiva c

mencionada no vcrsiculo I, e a partir da qual se nomeia a sura Aqui. ha dcscriejlo

dos eventos que oeorrcrao, antes c depots do Dia da Ressurreigao; ha, tambem,

exposicSo dos fenomcnos que alestam o poder divino, e confirmacao do valor do

Alcorao, e rcfutacao das difamacSes contra ele, com defesa do Profcta e amcac-a

aos transgressores. Finalmente, a sura aponta orientacao sobrc o ensinamento do

Akorao, sempre lembrando que tudo no mundo est a submctido a vonlade de Deus
(2) On seja, quando desaparecer a luz do sol.

P) Os arabes sempre investem muitos cuidados nas femeas prenhes dos camelos, pois

delas depends em grande parte, sua subsistence e prospendade. O versieulo, para

conotar o terror que sera essa Hora. mostra que esses ammais, tao cstimados,

estarao totalmentc desamparados, sem pastor, sem mungidor. sem oada.

(4) Entre as interpretacoes cxcgcticas, podc ser aquela da reintegracao das almas aos

corpos, no Dia da Ressorrcicao
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8. E quando a filha, enterrada

viva, for interrogada,

9. Porque delito fora morta,

10. E quando as paginas
(l)

forem descnroladas,

1 1 . E quando o ceu for esfolado
(2)

,

12. E quando o Inferno for

ati^ado,

13- E quando o Paraiso for

aproximado,

14. Toda alma sabera o que

realizou.

15, Entao, juro pelos planetas

absconsos,

16* Que correm e se escondem^!

17. E pela noite, quando se vai!

18. E pcla manha, quando

respira* *!

19. Por certo, ele^ e o dito de

um nobre Mensageiro <6
*,

20* De grande forpa, prestigiado

junto dO Possuidor do Trono,

(1) Alusao as paginas dos livros. cm que estao registrados os atos dc cada ser humano.

(2) Ou seja, quando o ceu for arrancado comu se arranca a pele de um animal

(3) Referenda a Mercuric, Venus, Marie. Jupiter c Saturno. que ora sao visiveis no

ceu ora nSo.

(4) a prosopopeia cuntida no versiculo alude a brisa matinal, que acompanha o

amanhecer, como se fosse scu sopro exalado

(5) Elt: o Alcorao.

(6) Ou seja. do an jo Gabriel.
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2L A quem se obedece, la
(1)

; leal.

22. E vosso companheiro tZ)
nao

c louco;

23. E, com efeito, clc o
(1)

viu
?

no evidente horizonte.

24. E ele nao e avaro quanto ao

Invisivel
(4)

,

25. E ele
(5)

nao e um dito de

demonio maldito.

26. Entao, aonde ides?

27. FJe
(6)

nao e senao lembran^a

para os mundos,

28. Para quem, dentre vos,

queira ser reto.

29. Mas nao o querereis. a nao

ser que Allah, 0 Senhor dos

mundos, o queira.

-1 j^^* s-^-i ^v^J.

0) Alus&o ao reino celestial, ondc se encontram os uulros anjos, que obedecem a

Gabriel

(2) ()u scja, o Prof eta Muhammad.
(3) O. n anjo Gabriel, que sc; Jhe aprcsentou na plenitude da forma angelical.

(4) Muhammad nada oculla da Revel a^ao.

(5) Ek: o Alcorao.

(6 ) Ele: o Alcorao.



82, Suratu Al-Infitar Parte 30 1017

SURATU AL INFlTARfl)

A SURA DO ESPEDA^AR-SE

De Makkah - 19 vcrsiculos.

Em nome de Allah, O
Misericordioso

s
Q Miserlcordiador.

1* Quando o ceu se espeda^ar,

2. E quando os astros se

dispersarem,

3. E quando os mares forem

abertos, mesclando-se,

4. E quando os sepulcros forem

revolvidos,

5. Toda alma sabera o que

antecipou e atrasou
(2)

.

6, 6 ser humano! O que te

ilude
; quanto a teu Senhor, O

Generoso,

7. Que te criou e te formou e te

endireitou?

8. Na forma que Ele quis, Ele te

compos.

9. Em absoluto. nao vos iludais!

mm

M) Al Infitar infmitivo substantivado de infatara, espeda^ar-se, cujo passado

aparece no versiculo I, e
1
a partir do qual se nomeia a sura. Rsta relata, de im'cio,

eventos que ocorrerao, quando da aproximacao da Hora; em seguida, admoesta o

ingrato ser humano e conden a sua descrenca no Dia do Juizo, ralificando a

existencia dos amos da guarda. qua anotam todos os atos do homem. Assinala as

dclicias que go/arao os virtuosos, e os suplicios que padecerao os pecadores;

enlao, ninguem podera intercede: por outrem. c so Dcus dispora de tudo

(-) O que antecipou e atrasou: o que fez e o que ddxou de tazer.

(3) 0 que faz o ser humano ignorar a sublimidade de Deus h e a Ele desobedecer0



82. SQratu AMnfitar Parte 30 1018 T.

Mas vos (1J desmentis o Juizo;

10, E, por certo, ha, sobre vos,

anjos custodies,

11, Honoraveis escribas
(2)

,

12, Elcs sabcm o que fazeis,

13, Por certo, os virtuosos estarao

na delicia,

14, E, por certo, os impios

estarao no Inferno,

15, Nele se queimarao, no Dia

do Juizo,

16, E dele nunca estarao ausentes.

17, - E o que te faz inteirar-te

do Dia do Juizo?

18, Mais uma vez, o que te faz

inteirar-te do Dia do Juizo? -

19, Urn dia, em que alma

nenhuma nada podera fazer por

outra alma. E a ordem, nesse dia,

sera de Allah.

if .

(1 ) Vos: os idolatras de Makkah



83, Sflratu Al-Mutafftfm Parte 30 1019

SURATU AL-MUTAFFIF11NU)

A SURA DOS FRAUDADORFS

De Makkah - 36 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso> O Misericordiador.

1. Ai dos fraudadores,

2. Que, quando compram algo,

por medida. aos homens, a exigem

exata,

3. E
?
quando lhes vendem algo,

por medida ou peso, fraudam-nos.

4* Esses nao pensam que serao

ressuscitados,

5, Em um formidavel dia?

6. Um dia, em que os humanos

se levantarao, para estar diante dO
Senhor dos mundos.

7, Em absoluto, nao pensam!

Por certo, o livro*
2
* dos impios esta

no Sijjm.

8. - E o que te faz inteirar-te do

que e o Sijjm?-

ewuff.

5 J!^ 1 ^)Jr^sy*sJ.

(H AI Mu(afflfiri: participio presents plural substantivado do verbo taffafa, fraud ar

no peso e na medida. Kssa palavra, que aparece no versiculo 1. nomeia a sura, que

se abrc com sevcra ameaca contra quern, ao comprar, exige exatidao, no peso e na

medida. e, ao vender, desfavorece, no peso e na medida. a quern quer comprar

fazendo, para isso, ate n tar que o Dia da Ressurreicao e inevitaveK quando os

fraudadores reccberao o registro de todos sens atos. gravados em um livro mtegro.

Alude a felicidade etcma dos virtuosos, que serao recompensados por so as boas obras.

Ftnalmente, tranquiliza os ercntcs. lembrando-lhcs que, no Dia do Jufzo, gozarao

as dellcias paradisiacas, enquanto os desercntcs padcecrao os horrores infernais.

(2) Ou seja, a relacao das mas obras dos demomos c dos descrentes que sc encontra no

SifiTn. Quanto a seu significado, vide versiculo 9, desta mesma sura.
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9. E um livro gravado.

10. Nesse dia, ai dos desmen-

tidores,

11. Que desmentem o Dia do

Juizo.

12. E nao o desmente senao todo

agressor, pecador:

13* Quando se recitam, para ele,

Nossos versiculos, diz; "Sao fabulas

dos antepassados!"

14. Em absolute, nao o sao!

Mas, o que eles cometiam lhes

enferrujou os cora^oes^ 3

,

15. Ora, por ccrto, nesse dia,

serao vedados da misericordia de

seu Senhor.

16. Em seguida, por certo,

sofrerao a qucima do Inferno;

17. Depois, dir-se-lhes-a; "Eis o

que desmentieis!"

18. Ora, por certo, o livro dos

virtuosos esta no
c
IlliyTn

(2)

19. - E o que te faz inteirar-te

do que e o
c
Illiyun

(3) ?-

3^y^^i^^^

( 1 ) Assim como a (errugem invade o metal, corroendo-o, as mas obras dos pecadores

invadem-lhes os cora^cics, eorrompendo-os

(2) Ou seja, a retavao das boas obras dos anjos t: dos e rentes, sc encontra nu C
I I LiyTn.

Hsta palavra, quer dizer : um livro gravado,

0) Atusao ao mcsmo livro Aqui, como em arabe, a paiavra esta no caso nominativo.



83. SQratu Al-MutaffifTn Parte 30 1021

20* E urn livro gravado.

21. Testemunham-no os achega-

dos a Allah,

22. For certo, os virtuosos estarao

em delfcia,

23. Sobre coxins, olhando as

maravilhas do Paraiso.

24. Reconheceras em suas faces

a rutilancia da delicia,

25. Dar~se-lhes-a de beber licor

puro, selado,

26. Seu selo e de almi scar - e

que os competidores se compitam(1)
,

entao
;
para isso -

27. E sua mistura e de Tasnim CZ)

,

28. Uma fonte de que os

achegados a Allah beberao.

29. Por certo, os
(3)

que cometeram

crimes riam dos que criam,

30. E, quando por eles passavam,

piscavam os olhos, uns aos outros,

quando tornavam a suas

farm lias, tornavam hi lares.

32, E, quando os
(4)

vi am.

diziam: "Por ccrto, cstcs estao

descaminhados."

S5

3

... _. • j"

(0 Quern quiser desfrutar essas delkias, que se empenhc na abedicncia dc Dcus
(2) Nome de nobre bebida paradisiaca de fonte celestial.

(^)Alusao aos ricos Quraich, que ironizavam os pobrcs, entrc os crentes.

: os crentes.
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33. E nao foram enviados, sobre

eles, por custodios.

34. Entao, hojc, os que creem se

riem dos renegadores da Fe,

35. Estando sobre coxins,

olhando as maravilhas do Paraiso.

36.0s rencgadorcs da Fe nao

serao retribuidos pelo que faziam?

SURATU AL-INCHIQAQ(I>

A SURA DO FENDER SE

De Makkah - 25 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Miserkordiador.

L Quando o ceu fender,

2. E obedecer a seu Senhor, e o

fizer devidamente,

3* E
?
quando a terra for estendida

4. E lancar o(2) que ha nela, e se

esvaziar,

5, E obedecer a seu Senhor, e o

fizer devidamente, o ser hutnano

deparara suas obras.

*4

(1) A I Inchiqaq: infinitive substantlvado do verba inchaqqa. fender-se, cuj a forma,

no passado, aparccc no vcrsiculo 1, dando origem ao titulo da sura, que, ja no

inicio, faz refcrencia a alguns indkios de como sera a Hora; esclarece que tudo se

submctc a Deus, que o ser humano encontrara a .seu Senhor, e que seus atos sao

rcgi strados em um livro, que ele rccebera no Dia do Julzo A sura traz, lambem. o

juramento dc que Dcus e Gnipotcntc c dc que a Ressurrcicao c fato indubitavel.

Finalmenle, alerta para a Onisciencia divina e para o conned mento de tudo quanto

fazem os descrentes, para quern ja ha preparado doloroso castigo. como para os

c rentes, um premio eterno.

(2) Tudo que nela ha
3
seus tesouros. minas. inclusive os mortos nela enterrados.
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F

6. O ser humano! Por ccrto, tu tc

estas empenhando, cm tuas antics,

esforcadamenie, para dcparar teu

Senhor: tu depara-10-as,

7. Entao, quanto aquele a quern

for concedido seu livro, em suadestra,

8. Fa-lo-a dar conta, facilmente,

9. I£ tornara alegre a sua familia.

10. E, quanto aquele a quern for

concedido seu livro, por tras de

suas costas
(l)

,

1L Suplicara um extinguir.

12. E queimar-se-a em Fogo

ardente.

1 3. Por certo, fora alegre, em
sua familia.

14. Por certo, ele pensava que

nao voltaria a seu Senhor.

15. Sim. Por certo, seu Senhor

era, dele, Onividente.

16. Entao, juro pelo crepusculo,

17. E pela noite e pelos que ela
12)

congrega' \

18- E pela lua quando cheia,

19. Em vcrdade, passarcis de

estado apos estado
(3}

!

^ ^ " **

0 ) No Dia do Juizo, o dcscrcntc tera a mao dircita amarrada ao pesco^o. e a esquerda,

as eostas, com a qua] pegara o livro de seus atos.

(2) Quando anoitece, todas as criaturas retornam a seus lares

0) Alusao aos varies mementos pelos quais o ser humano passa. amortc, a Ressurreicao

e o Dia do Juizo.
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20. Entao, por que razao eles

nao creetn?

21. E, quando lhes e lido o

Alcorao, nao se prosternam?

22. Mas, os que rencgam a Fe

desmentem o Dia do Juizo,

23. E Allah e bem Sabedor do

que trazem no intimo,

24. Entao, alvissara-lhes doloroso

castigo,

25. Exceto aos que creem e

fazem as boas obras: eles terao

premio incessante.

suratu al-buruj{,)

a sura das constela<;6es

De Makkah - 22 versiculos.

Em nome de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

1. Pelo ceu das constela^oes!

2. E pelo dia
(2)

promctido!

-r a. ^ J

(
1

) Al Buruj: plural de burj, que, ctimologieamentc, qucr dizer torre ou castelo^ mas,

tambdm s pode designar as constela^ocs ou asterismos. Essa pa] avra aparece no

versiculo 1 e denomina a sura, que sc abre com o juramento, accrca da Onipotencla

de Deus h a fim de confirmar que os agressores dos crcntcs scrao amaldicoados,

como o foram os antepassados. que prticcderam da mesma forma laz ligeira

alusao aos transgressores que qucimaram os crentcs, em fossos Promete aos

c rentes boas recomperisas c, aos pecado res, o nefasto cast i go. Lembra que o ser

humano sempre se mdinou, cm todas as fases da historia, para a negacao da

Verdade. Fina]menic, conclut que o Alcor&o e a base da Verdade T e longe esta de

eneerrar duvidas, pois se encontra rcgistrado em tabua guardada junto de Deus

(2) Ou se|a, o Dia do Julzo.
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3. E por uma testemunha
(1)

e um
testemunhado

(2)
!

4* Que morram os compan-

hciros
(:n

do fosso,

5. Do fogo, cheio de combustivel.

6. Quando estavam senlados a

seu rcdor,

7. E eram testemunhas do que

faziam com os crentes,

8. E nao os^
4

- censuravam senao

por crerem em Allah, O Todo-

Poderoso, O Louvavel,

9. De Quern e a soberania dos

ceus e da terra. E Allah, sobre

todas as cousas, e Testemunha.

10. Por certo, os que provaram(5)

os crentes e as crentes, em seguida,

nao se voltaram arrependidos,

terao o castigo da Geena, e terao o

castigo da Queima,

4

0) Por quern qucr qui: teslemunhe o Dia do Juizo, seja o Profeta Muhammad, ou

outra pessoa qualqucr.

(2) Pelo que podera ser testemunhado: o Dia do Juizo, ou qualqucr outro evento

escatologico

Rcfcrcncia aos que h no fogo. queimaram os crentes, por ordem dc Zu Nuwas, rci

judeu da tribe Himiar, no Yemen. Ao ouvir que o povo de Najaran. uma region da

Arabia Saudita, abracara o cristianismo, foi ate eles, com seu excrcito, c obrigou-

os a renunciar ao novo credo, caso contrario seriam queimados Diantc da unanime

recuaa de todos, Zu Nuwas ordenou a escavacao de fossos, que mandou enchcr de

achas, ineendiando-ai>, nelas atirou os cristaos.

(4) Os: os cristaos. Na verdade, o motive de censura do rci judeu deveu a crenca

dos cristaos.

(5) Ou seja, os que qucimaram os crentes
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11, For certo, os que creem e

fazcm as boas obras terao Jardins.

abaixo dos quais correm os rios.

Esse e o grandc triunfo.

12, For certo, o desferir golpes

de teu Senhor e veemente,

13, For certo, Ele inicia a

cria^ao e a repete.

14, E Ele e O Perdoador, O
Afctuoso,

15. 0 Possuidor do Trono, 0
Glorioso,

16. Fazedor do que Ele quer

17. Chegou-te o relato dos

exercitos,

18. De Farao e do povo de

Thamud?

19* Mas os que renegam a Fetn

estao mergulhados no desmentir.

20. E Allah os esta abarcando,

por todos os lados^
2
\

21. Mas este e urn Alcorao

glorioso,

22. Registado em tabua custo-

diada.

'of .- - *

Jo JjJ (SjJ

(1 ) Referenda aos idolatras de Makkiih.

(2) Deus sabe o que fazem e tern pieno poder sob re eles.
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SURATU AT-TARIQ40

A SLRA DO ASTRO NOTURNO

De Makkah - 17 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

1. Pelo ceu e pelo astro noturno,

2* — E o que te faz inteirar-te do

que e o astro noturno?

3. E a estrela fulgurantc. -

4. Por certo, sobre cada alma ha

um anjo custodio!

5. Entao, que o ser humano olhe

aquilo de que foi criado.

6. Foi criado de agua emitida,

7. Que sai de entre a espinha

dorsal e os ossos do peito.

8. Por certo, Ele, sobre ' seu

rctorno
(2)

, e Poderoso.

9. Um dia, quando forem

postos
(3)

a prova os segredos,

At-Tariq: participio presence subsiantivado do verbo taraqa, baler a porta, tal

como o faz o visit ante noiurno. para ser recebido, quando chega a algum lugar.

Posteriormcntc, a palavra passou a denominar o proprio visttanie noiurno, seja

quern ou o que for. Essa palavra, que surge nos versEculos 1 e 2, nome ia a sura,

que arrola provas da Onipotencia de Deus c confirms que cada alma e custodiada

por anjos; a sura exorta, ainda, o ser humano a refletir em suas origens, desde a

infima gota seminal: so s assim, podera clc entender o poder de Deus de rcssuscita-

lo, apos a morte; cominua, com o juramento de que o Alcorao e Mensagem seria,

hono ravel, n&o um gracejo, cmbora os idolatras o detraiam c o ncgueiru e tramem
insidias contra cle, ignorando que Deus, que tudo sabe c tudo ve, e O mais

Poderoso em malograr ess as insidias Finalmente. roga ao Profeta que lolere os

desc rentes, ate o advento do Castigo Final.

(2) Ou seja, a Rcssurrcica~o do ser humano.

seja, quando os segredos forem descobertos.
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10. Entao, ele
(l)

nao tera nem
for^a nem socorredor

1L Pelo ceu do retomo da

chuva!

12. E pela terra de gretas*
2)

!

13. For ccrto, ele
(3)

e urn dito

decisive,

14. E nao um gracejo!

15. Por certo, eles
(4) armam

insidias,

16* E Eu, tambem, anno insidias.

17. Entao, da prazo aos

renegadores da Fe
(5)

: da-lhes um
pouco de prazo.

SCRATU AL-'A CLA(6)

A SURA DO ALTISSIMO

De Makkah - 19 versfculos.

(1) Ele: o que nega a Ressurreicao.

(2) Ou seja, pela tcna que sc fende, por causa da irrupvao das plantar que ncla germ:nam.

0) Ele: a Alcorao

(^) Eles; idolatras de Makkah Na verdade, eles, sempre, se empenharam em armar

insidias contra Muhammad.
(3) O versiculo exorta o Profeta a nao apressar-se em pedir o casligo dos descrentes.

serao eles casttgados no devido tempo.

(6) AL Ac
la ; superlative de c aliy, alto, t:ssa palavra. mencionada no versiculo K

nomeia a sura, que se inicia pela glorifieafao de Deus, 0 Criador de todas as

cousas, e Que detcrminou, para cada cousa, o que Ihe convem. A scguir, a sura

confirm a que Dcus fara Muhammad recitar o Alcorao. de que ele jamais se

esquecera. a na\> ser que Dcus o queira; alem dtsso, fadlitar-lhe-a o aeessc ao

Islao, o mails facil codigo de lets que tera a mao; ordena. ainda, o Profeta a exortar

os homens ao Alcorao, afirmando que o bom exito e garantido a quern se dignifka

e se lembra de Deus e eumpre a oracSo. Finalmente. faz atentar que tudo que csta

ncsta sura ja existia nas primeiras Escrituras, de Abraao e Moises
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Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador

1. Glorifica o nomc de teu

Senhor, O Altissimo,

2. Que tudo criou c formou,

3. E Que tudo determinou e

guiou,

4. E Que fez sair a pastagem,

5. E fe-la feno enegrecido.

6. N6s far-te-emos ler, e de

nada te esqueceras,

7. Exceto do que Allah quiser.

- Por certo, Ele sabe o declarado e

o que se oculta -

8. E facilitar-te-emos o acesso

ao caminho facil
(l)

.

9. Entao, lembra-lhes, se a

lcmbran^a os beneficiar

10. Lembrar-se-a quern receia a

Allah,

11. E evita-lo-a o mais infeliz,

12- Que se queimara no Fogo

maior,

13, Em seguida, nele, nao

morrera nem vivera,

14* Com efeito, bem-aventurado

e quern se dignifica

g0&

0^\3jiPjJ£,^te3l

Caminho ficil: o Islao.
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15, E se lembra do nome de seu

Senhor e ora.

16. Mas vos
(n

dais preferencia a

vida terrena,

17, Enquanto a Derradeira Vida

e melhor e mais permanente.

18. Por certo, islo
(2)

esta nas

primeiras Paginas,

19* Nas Paginas de Abraao e de

Moises.

SURATU AL-GHACHIYAH(J)

A SURA DA ENVOLVENTE

De Makkah - 26 versiculos.

Em nome de Allah, O
Misericordioso, O Miser icordiador,

1. Chegou-te o relato da Envol-

vente
(4)

?

2, Nesse dia, havera faces

humilhadas,

3> Preocupadas, fatigadas.

(1) V6s: os seres humanos
(2) lsto: o conteudo da presente sura

(3) Al Ghachiyah participio prescntc, feminine, singular, do verbo ghachiya.

encobrir, cnvolvcr. Ess a palavra e um dos designativos do Dia do Juizo, pois este

envoi vera lodos os seres em espan to e pavor, El a aparece no versiculo 1 e nomeia

a sura, que trata do eurno tema do Dia do Juizo e de quanlo nele sueedera. Neste

Dia, os homens serao divididos em dois grupos: o dos condenados, que irao para o

Inferno urcnte, e o dos ben>avenr.urados. que se alegrarao com as delicias do

Paratso, A sura, ainda. alude as provas do poder divino sobre a Ressurreic^ao,

proves essas evidentcs a todos; finalmcnte. ordena o Profeta a lembrar os homens

do AlcorSa. afirmando que Muhammad nao vcio parti dominar, mas para exortar, e

quem Ihc vo Ltar as costas sera castigado por Deus, de Quern ningucm se cvadira.

W A Envolvente; o Dia do Juizo, que envoi vera em terror lodos os seres
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4. Queimar-se-ao em um Fogo

incandescente,

5. Dar-se-lhes-a de beber de

escaldante fonte.

6. Para eles, nao havera alimento,

scnao o de darF
(t

\

7. Que nao engorda e de nada

vale contra a feme,

8* Nessc dia, havera faces chcias

de gra<;a,

9. Agradadas de seu esfor^o.

10- Estarao em um alto Jardim;

1L Nele, tu
<2) nao ouviras

frivol idade alguma.

12, Nele, havera uma fonte

corrente;

13, Nele, havera leitos elcvados,

14. E copos dispostos,

15. E almofadas enfileiradas

16* E tapctes espalhados.

17. E nao olham eles aos

camelos, como foram criados?

18. E ao ceu, como foi elevado?

19. E as montanhas, como foram

armadas?

Xj^jl

0
* ^ if

55

(1) Especie de planta espinhosa, existente no descrto. dc sabor hcdiondo. evitada, por

isso, ate pelos animais.

(2) O versiculo dirige-se a qucm quer que o leia.

(3) Referenda aos id61atras de Makkah.
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20. E a terra, como foi distendida?

21. Entao, lembra-lhes o Alcorao.

Es, apcnas lembrador.

22. Nao cs, sobrc cles, dono

absolute,

23. Mas a quern volta as costas

c renega a Fe,

24. Allah castiga-lo-a com o

castigo
(l)

maior

25* Por certo, a N6s sera sua

volta.

26. Em seguida, por certo
s

impender-Nos-a sua conta.

SURATU AL-FAJR{2)

A SURA DA AURORA

De Makkah - 30 vcrsiculos.

Em nome de Allah, O
Miseheordios

o

, O Misericordiador

L Pcla aurora!

2, E pelas dez noites
(31

!

1&

(0 Ou scja, o castigo que Ihe sera dado, no Dia do Juizo.

(2) Al Fajr: a aurora. Esta palavra, mencionada no versicuto 1, nomeia a sura, que se

inicia por juras por varios fenomenos, para atcntar, mais uma vcz. para o poder de

Deus de castigar a qucm neguc a RessurrcicSo, como ja o fizera com os idohtras

de epocas passadas. Reitera o mode divino dc provar os servos com o bem ou o

rnal. Fsclarccc que a prosperidadc do homem nao e\ sempre, sina] de satisfacao

dtvma, ncm a adversidade e, semprc, smal da ira de Deus. Recrimina a avidez e

cobiea dos Quraich, Finalmcntc, faz alusao ao tardio arrependtmento dos

pecadores que, no Dia do Juizo, ansiarao ser po; quanio a atma tranqmla, sera

convidada a ingressar no Paraiso, juntatnente com as bem-avenlurados.

0) Correspondents aos 10 primeiros dias do 12" mes dc Zul Hijjah, aben^oados por

constituirem o periodo da Pcrcgrinacjlo
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3. Pelo par e pelo imparcl)
!

4. E pel a noite, quando se

escoa^!

5. Ha nisso um juramenlo para

quem de bom scnso?

6. Nao viste como teu Senhor

agiu com o povo dc cAd,

7. Com Iram (3)
das colunas

(4)

,

8. Igual a qual nada foi criado,

nas cidades?

9. E com o povo de Thamud,

que escavou os rochedos^
5

^ no vale?

10. E com Farao das estacas^?

11. Sao eles que cometeram

transgressao nos paises deles,

12. E, neles, multiplicaram a

corrupcao.

13. Entao, teu Senhor entornou

sobre eles varios tipos de castigo,

14. Por certo, teu Senhor esta

sempre a espreita,

15. Entao, quanto ao ser humano,

quando seu Senhor o poe a prova,

0 A^^U&jo^

(0 En ire outran exegeses, o par se relacionaria a criaturas que formam casais. e o

impar ao Criador Umco que e Deus

t2) Se cscoa : escorrcr lentamente.

0) Irani cidade em que viveu, antcnormcntc, parte da triho de cAd.

(4) Uma das exegeses explita que a tribo dc [ram era constitiuda de pessoas tao altas

quanto colunas. Cf. VII 69.

(5) Ou seja, escavava os rochedos para fazer suas casas Cf XV 82

WCf XXXVIII 12 nl.
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e o honra, e o agracia, diz: ^Meu
Senhor honra-me."

16* E, quando o poe a prova e

lhe restringe o sustento, diz: "Meu
Senhor avilta-me."

17. Fm absoluto. isso nao e

certo! Mas, vos
{ 1

* nao honrais o

orfao,

18. E nao vos incitais, mutua-

mente, a alimentar o necessitado,

19* E devorais as heran^as
(2}

,

com indiscriminada voracidade,

20. E amais as riquezas, com
excessive amor.

21. Em absolute, isso nao e

certo! Quando a terra for pulveri-

zada, pulverea, pulvereamente,

22. E teu Senhor^ chegar, e os

anjos, em fileiras apos fileiras.

23. E for trazida, nesse dia, a

Gecna; nesse dia, o ser humano
lembrar-sc-a de seu erro. E como
a lembran^a havera de beneficia-lo?

24. Dira ele: "Quern dera

houvesse eu antecipado as boas

obras a minha vida!"

25. Entao, nesse dia, ninguem

castigara como Scu castigar.

0 ) Vos. os idolatras de Makkah
(2) Alusao as hcrancas das tnulhercs c das crian^as, de que os tutores se apropriavam

indistintamente.

0) Ou sej a, quando chegar a Ordem de Deus.
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26. E ninguem acorrentara como

Seu acorrentar

27. Dir-se-a: "6 almatranquila
(1)

!

28. Retorna a teu Senhor,

agradada e agradavel;

29. "Entao, entra para junto de

Meus servos,

30. "E entra em Meu Paraiso."

SURATU AL-BALAD(1)

A SURA DA CIDADE

De Makkah - 20 versiculos.

Em name de Allah O
Misericordioso, O Misericordiador,

1. Juro per esta Cidade
(3)

!

2. - E tu estas residente nesta

Cidade
(4)-

3. E por um genitor e por um
genito

(5)
!

45 j^i^'Jj^Mj

2D ^j^jylS

( 1 ) Assim sera dito ao crente, na hora da morle ou na Ressurrei^ao

(2) Al Balad: a cidade Aqui T trata-se da cidade sagrada de Makkah. Kssa palavra, que

surge nos vcrsiculos 1 e 2, nomeia a sura, que, por dais juramentos importantes -

pela cidade natal do Profeta e pelos pais e filhos. de euja sucessao depende a

perpctuidadc da raca human a - afirma que o ser humano foi cnado mergulhado

em luta. A sura, ainda, repreeode-lhe a empafia de acrcditar-se invencivel e auto-

suficiente. e o excessive matenalismo. Enumcra as dadivas divinas, com as quais

se lhc interponham, para, com isso, poder vir juntar-se aos companheiros do Paraiso

e evadir^e do triste fim dos companheiros do Fogo.

(3) Ou seja, por Makkah.

(4) Na cidade sagrada de Makkah, sempre foi proibido qualquer tipo de violencia

contra seres humanos ou contra animais Entretanto. a Muhammad, foi-3he

assegurado n2o precisar obedecer a ess as proibicoes, quando tivesse de enfrentar

os inimigos do Istao, por epoca da conquisia de Makkah

(5) O versiculo parece aludir a Adao e a sua progenia, como pode aludir a qualquer

pai ou filho, de cuja sucessao depende a perpeiuidade da raca humana
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4. Com efeito, criamos o ser

humano em tribulacoes* \

5. Supoe ele que ninguem tern

poder sobre ele?

6. Diz (2)
: "Aniquilei riquezas

acumuladas."

7. Supoe ele que ninguem o viu?

8. Nao lhe
(3) fizemos dois olhos?

9* E uma lingua e dois labios?

10. E indicamo-lhe os dois

rumos* '?

lLlintao, ele nao enfrenta o

obstaculo!

12, E o que te faz inteirar-te do

que e o obstaculo?

13* E libertar urn escravo,

14. Ou alimentar, em dia de

penuria,

15. Urn orfao aparentado,

16. Ou um necessitado empoci-

rado pela miseria.

1 7. Em seguida, e ser dos que

creem e se recomendam, mutua-

mente, a paciencia, e se recomen-

dam, mutuamente, a miserieordia.

i

0 ) Do nascimento a mortc, o scr humano vive, constanlemente, em tuta pela

sobrevivencia.

(2) Trata-se de Abu A I Achadd, inimigo dcdarado do Profeta, o qual se vangloriava de

haver despendido fortuna, para incitar a inimizadc dos Quraich contra Muhammad.
(3 ) Lhe: ao ser humano
(4) Ou seja. Dens indicou-thc o caminho do bem e do mal, contudo, ele nao sabe

como conduzir-se.
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18. Esses sao os companheiros

da direita.

19. E os que renegam Nossos

sinais sao os companheiros da

esquerda.

20. Havera, sobre eles, urn Fogo

cerrado.

SURATU ACH-CHAMS
A SURA DO SOL

Dc Makkah - 1 5 versiculos.

Em nome de Allah O
Misericordloso, O MiserIcordiador

1. Pelo sol e por sua plena luz

matinal!

2. E pela lua, quando o sucede!

3. E pelo dia, quando o mostra,

em plenitude!

4. E pela noite, quando o

encobre!

5. E pelo ceu e por Quern o

edificou!

6. E pela terra e por Quern a

distendeu!

Ml J - * 4

t —*

A ft s .*

5 iSfcEUj^

(H Ach-Chams: o sol. Esia palavra, que aparece no versiculo I, nomeia a sura, que,

por meio de juramentos sobre cousas que ate siam o poderio e a unieidadc di vinos,

afirma que sera bem-aventurado quern purillca sua alma com fc e obediencia, ao

contrario de quern a degrada com a descrenea e a desobediencia. A sura, ainda,

relembra a transgressao da tribo de Thamud e o cast igo que sofreram, e fa-lo, para

advertir os desmcntidores de que os que renegam seus mensageiros so frem

aniquiiac^o No final, a sura patenteia que Deus e o Soberano Absolute e nada

receia quanlo aos castigos que inlligc aos pecadores.
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7, E pela alma e por Quern a

formou!

8, Entao, lhc inspirou sua

impiedade e sua piedade*
1
*!

9, Com efeito, bem-aventurado

e quern a dignifica.

10, E, com efeito, mal-

aventurado e quem a degrada.

11. 0 povo de Thamud, por sua

transgressao, desmentiu ao Men-
sageiro.

12. Quando o
t2) mais infeliz

deles partiu, empenhado em matar

o camelo femea,

13. Entao, o Mensageiro de Allah

disse-lhes: Deixai o camelo femca
- vindo de Allah - e sua por^ao de

bcbida."

14. E desmentiram-no e abater-,

am-no{3)
. Entao, por seu delito, seu 1

Senhor esmigalhou-lhes as casas

!

sobre eles, c nivelou-as.

15. E Ele nao teme as con-

sequencias disso.

j I

ist *jV. J>4lJ^ lS ui

0) Ou seja, Deus inspirou ao homem o caminho do mal e do bem
(2) Alusao a Qudar Ibn SalTf. Cf. VII 73 p250n|.

(3) No: o camelo
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SURATU AL-LA1L(1)

A SURA DA NOITE

De Makkah - 21 versiculos,

Em name de Allah, O
Misericordioso, 0 Miser icordiador.

1. Pela noite, quando tudo

encobre!

2. Pelo dia, quando se mostra,

cm plenitude!

3. E por Quern criou o varao e a

varoa[2)

4. Por certo, vossos esfor^os sao

vanos (3)

5, Entao, quanto a quem da e

temc a Allah

6, E confirma a mais bela

Verdadet4)
,

7, A esse, facilitar-lhe-emos o

acesso ao caminho facil
(5)

.

8- E, quanto a quem e avaro e

prescinde da ajuda de Allah,

0) Al-Lail: a noite Esta palavra, tomada do versiculo 1. nomeia a sura
:
em que ha

juramento de que os esforcos humanos sao inumeros, certos uns, errados outros, e

sal lent a que ao csmoler, temente de Deus e seguidor da verdadeira religtao, ser-

lhe-a facilitado o caminho que o tevara ao Paraiso, ao passo que o mesmo rsao

ocorrera com o avaro. arrogantc e dese rente A sura, ainda, erifatiza que a Deus

pertcneem as duas vidas, a terrena e a Dcrradetra Vida. Kinalmcnte, admoesta os

humens de um Fogo ardentc. destinado, apenas, aos infclizes.

(2) Podc ser,- tambem, alusao a Adao c Eva.

(3) Cada ser humano tcm objetivos dit'erentes e se cmpenha. de a] gum modo, em
alcanca-los

(4) Ou seja, a profissao de fc is] arnica, em que a umcidadc de Deus c dogma
insofismavd, Deus c Unico. nSo ha autre deus

(5) Caminho facil; Paraiso.
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9* E desmente a mais bela

Verdade,

10. A esse, facilitar-lhe-emos o

acesso ao caminho difici]
c '\

11. F de nada lhe valerao suas

riquezas, quando se abismar(2)
.

12. Por certo, impende-Nos a

orientacao;

13. R por certo, sao Nossas a

Derradeira Vida e a primeira.

14. Entach admoesto-vos (3)
de

urn Fogo que flameja;

15. Nele, nao se queimara senao

o mais infeliz,

16. Que haja desmentido ao

Mensageiro e voltado as coslas.

17. E far-se-a evita-lo ao mais

piedoso,

18. Que concede sua riqueza,

para dignificar-se,

19. E a ninguem faz uma graca,

que deva ser quitada,

20. Senao para buscar a face de

seu Senhor, 0 Altissimo.

21. E, em verdade. agradar-se-a

de sua recompensa

(1) Caminho difictl: a Gccna.

(2) Ou seja, quando cair no abismo da Gccna
(3) Vos: os idolatras dc Makkah,
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SURATU AD-pUHA(!)

A SURA DA PLENA LIJZ MATINAL

De Makkah - 1 1 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

1. Pela plena luz matinal!

2. E pela noite, quando serena!

3. Teu Senhor nao te abandonou

nem te detestou^
23

.

4. E, em verdade, a Derradeira

Vida te e melhor que a primeira.

5. E, em verdade, teu Senhor

dar-te-a gramas, c disso te

agradaras.

6. Nao te encontrou orfao e te

abrigou?

7. E nao tc encontrou deseamin-

hado e te guiou( )r}

3)

(1) Ad-Duha: substarrtivo dcrivadu do verbo daha, aparecer. O substantivo se refere

ao momento em que o sol aparcce, nos ecus, cm pleno splendor. Essa palavra,

que surge no verskulo I h denomina a sura, em que ha juramcnto pelo tempo da

acao e da inercia. de que Deus jamais desamparou o Profcta t jamais o abaminou,

como prctenderam os idotatras. Alude ao que lhe confer Era, na Derradeira Vida.

superior ao que lhe con f ere na primeira, acresce, ainda. que lhe outorgara tantas

gracas, da mesma forma como. em epocas anted ores, lhas outorgara. Jinalmente, a

sura conclama a benevuleticia para com o orfao, a piedade para com o mendigo, e

a divulgacao das gracas obtidas, em sinal de gratidao a Deus.

(2) Conla a tradicao que, havendo-se demorado o anjo Gabriel em revel ar ao Profela

algo mais da Mensagem de Deus, os idolatras de Makkah nao hesitaram em dizer

que o "Deus de Muhammad o abandonara, e que o detcstava". Para

csclarecimcnto, foi revelado este verslculo.

Q) Referenda a epoea cm que o Profeta ainda nao havia recebido a religiao islamica,

consideradaa senda rcta, a que Deus o guiou.
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8. E nao te encontrou infortunado

e te enriqueceu?

9. Entao, quanto ao orfao, nao o

oprimas.

10. E, quanto ao mendigo, nao o

maltrates.

1LE, quanto a graca dc teu

Senhor, proclama-a.

SURATU ACH-CHARH (1)

A SURA DO DILATAR

De Makkah - 8 versiculos.

Em nome de Allah, O
Misericordioso, OMisericordiado

r

1. Nao te dilatamos o peito*
2^?

2. E nao te depusemos o

fardo
(3

\

3. Que te vergava as costas7

4. E nao te elevamos a fama(4)
?

TV £ r

0) Ach-Charh: substantivo do verba charaha, explicar, ou dilatar. No senlido

Hgurado. quer dtzer dilatar o peito, para a recepcao de conhecimento da Verdade.

O titulo e tornado do presents do indicative, em arabe, que aparece no versiculo I.

Esta sura relata que Deus tomou engrandecido o coracao do Profeta, para receber a

Mensagem divina: alem de aliviar-lhe a ardua tare fa de pregar o Islao, Lie lembra

que enalteceu o nome do Profeta, fazendo-o mencionado, ao Iado de Seu nome,

nas oracoes e cultos: afirma que o proceder divino faz sobrevir a facilidade, e

conclarna o Mensagciru. quando desobngado de qualquer outra tarefa, a orar e a

rogar a Dcus

(2) Ou scja, Dcus, cngrander rido o csplrito de Muhammad, tornou-o apto para a vida

profetica e para a pregacao do Islao, para o murido.

(3) A excelsa e ardua tare (a de pregar o Islao para os homens Alias, Deus sempre

amparou o Profeta, no sentido de n&o pesar-lhe tanto este fardo.

(4) Efetivamente, o nome do Profeta e sempre mencionado ao Iado do nome dc Dcus,

cm todos os passos da oracao, da Pcrcgrinacao e dc outros rituais islamicos.
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5, Entao, por eerto, com a

dificuldade, ha facilidade!

6. Por certo. com a dificuldade,

ha facilidade!

7. Entao, quando estiverdes

livre, esforca-te em orar,

8, E dirige-te a teu Senhor cm
rogos.

SURATU AT-TIN
(I)

A SURA DO FIGO

De Makkah - 8 versiculos,

Em name de Allah O
Misericordioso, 0 Misericordiador,

1. Pclo figo c pcla oliva!

2. E pelo Monte Sinai!

3. E por esta Cidade segura^!

4. Com efeito, criamos o ser

humano, na mais bela forma*
3

*.

5. Em seguida, levamo-lo*
4

* ao

mais baixo dos baixos degraus,

0^u^^^T 1^-^

(0 At-TTn: o figo Kstc norric r que aparcce no vcrsiculo 1, nomeia a sura, cm que ha

juramen to por dois frutos abencoados e dois locals sagrados; atirma que Deus

criou o ser humano na mais exlraordinaria forma, mas este, nao desempenhando

seu papel a eon lento, e passivel de degradar-se ao mais infimo dos degraus

Quanto aos crentes, que bem obram, possuirao bens permanentes. Finalmente.

indaga das razoes dos que desmentiram o Dia do Juizo

usao a cidade sagrada de Makkah, onde toda violencia e proihida, e onde todos

experimentam a seguran^a e a tranquilidade.

( 3 ) Ao lado do corpo perfeito, o ser humano e doiado dc ra/So c vontade

(4) Referenda ao idolatra que, embora dotado de todas as prerrogativas, incide em
erro e se degrada, ate chegar as abissais regioes da Geena
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6, Exceto os que creem e fazem

as boas obras: eles terao premio

incessante,

7, Entao, o que te leva, depois

disW 1

*, a desmentir o Dia do Juizo?

8, Nao e Allah 0 mais Sabio

dos juizes?

SURATU AL^ALAQ (2)

A SURA DA ADERENC1A

De Makkah - 19 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador

1. Le, em nome de teu Senhor,

que criou,

2. Que criou o ser humano de

uma aderencia.

3. Le, e teu Senhor e 0 mais

Gencroso,

4« Que ensinou a escrever com
o calamo.

0

(0 Depois disso: depois de todas as provas do incontestavel poder divino. na criacao

do ser humano
(2) Al cAlaq a adereneia, que se forma da fusao do espermatozoide com o ovulo.

Maiores considera^oes acerca da polemics lexicologies, erguida a respeito dessa

palavra, vide as duas obras de Maurice Bucaille, La Bible, Le Coran et la Science,

p 200, Ed. ]976. e L "Homme, dot* vient-U?. p. 186
;
Ed 1981 . Essa palavra aparece

no vcrsiculo 2 e nomcia a sura, que, alias, e a primeira revelada ao Pro fa (a, portan to,

a mais antiga de todas. Imcialmente, ha a fala do an jo Gabriel a Muhammad, no

monte Hira\ convocando-o a recitacao - em nome de Deus - do que Ihe vai ser

revelado. A seguir, a sura menciona que Deus, se e Capaz de criar o ser humano,

de tnfima gota seminal, c mais Capa/, ainda, de ensinar-lhe a eserita, eom que

adquirira cle ciencia, para transmiti-la aos demais. Deus c fonte de todo o saber

humano: ensina ao homem o que cle n&o sabc Ressalta que a riqueza e o poder, no

mats das vezes, conduzem o ser humano a transgrcssao, e lembra que o retorno

final sera a Deus. Faz advertencia aos que impedem os outros de orar e fazer o

bem Finalmente, aconselha a desobediencia aos rebeldes, e a obediencia a Deus
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5. Ensinou ao ser humano o que

ele nao sabia.

6. Gra, por certo
3
o ser humano

a tudo transgridC;

7. Desdc que ele se ve

prescindindo de ajuda,

8. Por certo, a teu Senhor sera o

retorno.

9- Viste aquele
(1} que coibe

10* Urn servo*
2
^ de orar, quando

este ora?

11, Viste se ele esta na

Orientagao
?

12, Ou se ordena a piedade?

13, Viste se te desmente e te

volta as costas'7

14, Nao sabe ele que Allah a

tudo ve?

15, Em absoluto, nao o sabc!

Em verdade, se ele nao se detiver,

arrasta-lo-emos pelo topete,

16, Topete mentiroso, errado,

17, Entao, que convoque scus

partidarios.

18, Convocaremos os verdugos
(3
\

19, Em absoluto, nao Ihe obeciecas;

e prosterna-te e aproxima-te de Allah.

* ft) J

2)

0) AJusao a Abu Jahl, dos mais ferrenhos inimi|os do Profeta, que tinha a audacia dc

proibi-Lo dc orar

Servo: o Profeta Muhammad.
(3) Ou seja, os guard iaes infemais.
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SO RATI) AL QADR {1)

A SURA DEAL QADR

De Makkah - 5 versiculos.

Em nome de Allah O
Miseheordioso, O Misericordiador.

L For certo, fizemo-lo
(2)

descer,

na noite de al Qadr.

2. - E o que te faz inteiraMe do

que e a noite de al Qadr? -

3. A noite de al Qadr e melhor

que mil meses.

4. Nela, descem os anjos e o

Fspirito
(3)

?
com a permissao de seu

Senhor, encarregados de toda

ordem (4)
.

5. Paz e ela, ate o nascer da

aurora.

0) Al Qadr: substantive derivado dc qadara, magnificar c rcfcrc-sc a magnifica

noite da Revel acao. Iissa palavra aparece nos versiculos 1, 2 c 3 c nomeia a sura,

onde se magnifica o Alcorao e a noite em que dc desccu ao primeiro ecu. a qual

correspond? a vigesima setima noite do mcs dc Ramadan, a pariir de quando o

Alcorao comccou a set revel ado a Muhammad. Essa noite e (ao predosa. que vale

mais que mil mcscs; desdc cntao, descem lodos os anos e com a permissao de

Deus. anjos, acompanhados de Gabriel todos encarregados de Jar determinates

concern entes a Humamdade (nascimcnto. morte, prospendade, adversidade. elc).

Durante toda cssa noite, nao ha animosidade alguma: reina a paz ate o romper da

aurora.

(2) Lo: o Alcorao, que foi fcito descer da Tabua cuslodiada, ou seja, do Livro do

Desiino. junlo de Deus, ate o primeiro ceu, de onde, por 23 anos subseqtient.es, foi

revelado a Muhammad pelo an jo Gabriel

(*) Ou seja, o anjo Gabriel,

(
4

) Ou seja, todas as Ordens eonccrnentcs a; nascimcnio, morte, prospendade,

adversidadc, saude. enfermidade, que devem o^orrcr a partir dessa data ate a

mesma data do ano vindouro.
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SURATU AL-BAYINAHtn

A SURA DA EVIDENTE PROVA

De Al-Madmah - 8 versiculos,

Em name de Allah, O
Misericordioso, 0 Misericordiador,

1. Os que rencgam a Fe, dentre

os seguidores do Livro, c os

idolatras nao estavam propensos a

renunciar a seus cultos, ate que

Ihes chegasse a evidente prova:

2* Um Mensageiro de Allah
(2

\

que recitasse paginas purificadas,

3. Em que houvesse escritos

retos
(3)

4. E aqueles, aos quais fora

concedido o Livro, nao se

separaram senao apos haver-lhes

chegado a evidente prova.

5. E nao lhes
(4)

fora ordcnado

senao adorar a Allah, sendo sinceros

5b ax^^X

0 ) At Bayinah: adjetivo dcrivado do vcrbo bana, cvidenciar-se. Essa palavra, que

concorda implicilamente. com o substantive oculto prova, aparccc nus vcrsiculos

1 e 4 e denomina a sura, que se re fere s de initio, aos judeus, crista os e idolatras de

Makkah, de quern se esperava cressem no Profeta, ja que tinham conhccimento dc

que e!e surgiria. na Peninsula Arabica. Entretanto, quando esle adveio, e apoiado

pelo Alcorao, divergiram e nao creram nele. Alias, a culpa, nessas divergencias,

coube aos judeus e cristaos, povos tetrados e que sabiam da veracidade da vinda

do Profeta, pelas Escrituras. Dai. ser-lhes prometido o Fogo elemo da Gecna

Quanto aos crentes, serao recompensados com os Jardins do Eden, c Dcus se

agradara deles, e eles se agradarao de Deus.

(2) Qu seja, o Profeta Muhammad. O povo do Livro, os judeus e os cristaos, assim

como os idolatras, diziam que jamais renunciariam a seus cultos
:
ate que Ihes

chegasse o Profeta prometido na J ora e no Evangelho, Mas quando Muhammad
cheguu, nao creram nele e tudo lizeram para infama-lo.

0) Ou seja, escrituras com preccitos e lcis divinas.

(4) Lhes: aos seguidores do Livro.
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com Elc na devocao, sendo

monoteistas, e cumprir a oracao e

conceder az-zakah
cl '

?
(a ajuda

caridosa)* E cssa c a religiao reta.

6. Por certo, os que renegam a

Fe
?
dentre os seguidores do Livro,

e os idolatras estarao no Fogo da

Geena; nela, serao eternos. Esses

sao os piores de toda a criacao,

7. Por certo, os que creem e

fazem as boas obras, esses sao os

melhores de toda a eriacao,

8. Sua recompensa, junto de sea

Senhor, sao os Jardins do Eden,

abaixo dos quais correm os rios;

nesses, serao etcrnos para todo o

sempre. Allah se agradara deles, e

eles se agradarao dEle. Isso para

quern receia a seu Senhor.

StJRATU AZ-ZALZALAH (2)

A SURA DO TREMOR

De Al-Madinah - 8 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

L Quando a terra for tremida

por seu tremor
(3)

5

2. E a terra fizer sair seus pesos
(4

^

9^o^r^j -Cf,j^V^

(U Cf H 43 n4,

(2) Az-Zalzatah. infinitivo substantivado do verbo zaJzala, mover algo com forca;

fazer tremer Essa palavra surge no verslculo 1 e nomeia a sura, que trata do*;

eventos apocalipticos do Hi a do Jufzo: o terrcmoto universal, a saida dos lesouros

e mortos en 1 err ados; o estupor humano e suas aflitas indagacoes; o enconlro cum a

recompensa: o bem pelo bem, o mal pelo mal.

0) O tremor anunciador da Ressurrcicao e do Juizo P inal

(4 ) Ou scja, os mortos e tcsouros cnlerrados.
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3* E o ser humano disser:
t40

que ha com eia?"

4, Nesse dia, ela contara suas

noticias

5. Conforme seu Senhor lho
(2)

inspirou .

6. Nesse dia, os humanos compa-

rccerao, separadamente, para os

fazerem ver suas obras.

7. Entao, quem houver feito um
peso de atomo de bem o veTa,

8. E quem houver feito um peso

de atomo de mal o vera.

SURATU AL cADlYATa)

A SURA DOS CORCEIS

De Makkah - 1 1 versiculos,

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

L Pel os corceis arquej antes,

2, E chispeantes, com scus

cascos,

3, E atacantes, pela manha,

4, Entao, levantam, com isso
?

nuvens de poeira

2) l($JL%j* J£L JUuji

7^

U) A terra retatara tudo o que foi feito sobrc cia. bom ou mau.

(2) Ou seja, porque Deus ordenou a terra reiatasse cssas noticias

(3) Al CA city at: participio presents, feminino plural, dc *ada, corrcr e se refers aos

velocissimos cavalos que correm nos campos de batalha. A palavra aparece no

versiculo 1 e nomeia a sura, que, dc inicio, traz outro juramcnto divino, para

afirmar que o ser humano e renegador das gracas de scu Senhor, o que ele proprto

teslemunha. A sura, ainda, objurga o veemente materia Iismo humano e alude a

Ressurrei^ao e ao inevitavd Dia da Coma
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5. E permeiam, com isso. uma
inimiga multidao.

6. Por certo, o ser humano e

ingrato a seu Senhor;

7. E, por certo, ele e testemunha

disso;

8. E, por certo, ele e veemente

no amor a riqueza.

9. Entao, nao sabe clc que sera

recompensado, quando for revo-

lvido o que ha nos sepulcros,

10* E for rccolhido o que ha nos

peitos?

11. Por ccrto
:

nesse dia, seu

Senhor deles sera Conhecedor.

SURATU AL-QARI CAH(1)

A SURA DO ESTRONDO

De Makkah - 1 1 versiculos,

Em name de Allah, O
Miscricordioso, O Misericordiador

1. O estrondo!

2. Que e o estrondo?

1 \'\

(') A I Qari c
ah: uma das designates do Dia da Ressurrcicao H pariicipio prcsentc,

tcminino, singular, de qarac
a. bater, coin vio]£ncia. cm alguma cousa,

surpreender-se, pasmar-se. Como participio prcsentc suhstantivado, significa a

calamidade, a enorme desgraca, tal como sera, quando ocorrercm os eventos

anunciadores do Dia da Ressurreicao Lssa palavra aparece nos versiculos 1 T 2 e 3

c nomeia a sura, que vaticina o Dia da Ressurreicao, que pasmara a Humanidade

Rclaciona-lhe algumas ccnas. quando os homens sc cspalharao, atonitos
;
como

panapanas de borboletas. e as montanhas se dispersarao pelos ares desse caos s

livrar-se-ao, apenaii. os bem-aventurados, por suas boas obras, ficando os mal-

aventurados mergulhados nas abissais profundezas de suas mas obras.
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3- - E o que te faz inteirar-te do

que e o estrondo? -

4. Ocorrera, urn dia, quando os

humanos forem como as borboletas

cspalhadas
u
\

5. E as monlanhas, como a la

corada, cardada C2)
.

6. Entao, quanto aquele, cujos

pesos em boas a<;6es forem pesados,

7. Estara em vida agradavel;

8. E, quanto aquele, cujos pesos

em boas a^oes forem leves,

9* Sua morada sera um Abismo.

10.- E o que te faz inteirar-le

do que e este Abismo? -
r

1LE Fogo incandescente!

SURATU AT-TAKATHUR(3)

A SURA DA OSTENTACAO

De Makkah - 8 versiculos.

Em name de Allah O
Misericordioso, 0 Misericordiador.

1. A ostentacao entretem
(4)

-vos,

0 ) Os homens, atari itos, se dispersarao, em bandos, como a revoada de frageis borbolelas.

(
2 ) Ate as mais altas montanhas se desprenderao do solo e voarao pelos arcs como

flocos de 13.

(3) At-Takathur intlrsili vo substantivado do verba takithara, ri valizar cm aquisicao

de bens, ou ostentar riqueza. Essa palavra surge no verstculo 1 e da nome a sura,

que recrimina os homens por seu malenalismo e pela jaclancia, que conservarSo

ate morrer. Adverte-os das consequencias desse proceder, atemori zando-os com o

Fogo infernal, desiinado aos faltosas, o qual verao, no Dia do Juizo, quando scr^o

inlerrogados das comodidades e delicias da vida terrena

(4) A prcocupai;a\> materialist dos idolatras de Makkah i tao cxaccrbada que Ihes nao

sobra tempo para cumprir as abrigaeoes rcligiasas.
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2. Ate visitardes os sepulcros^,

3. Em absoluto, nao vos

ostenteis! Vos logo sabereis!

4. Mais uma vez, em absolute*,

nao vos ostenteis! Vos logo

sabcrcis!

5. Ora, se soubesseis a ciencia

da Certeza, renunciarieis a

ostentaqao

6. lim verdade, vereis o Inferno,

7. Em seguida, certamente, ve-

lo-eis, com os olhos da certeza,

8. Depots, sereis, em verdade,

nesse dia, interrogados das delicias

da vida.

SURATU AL- CASR(2)

A SURA DO TEMPO

De Makkah - 3 versiculos.

Em nome de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

1. Pelo tempo!

2. Por certo, o ser humano esta

em perdi^o,

0 Jt^U-^Jj

2) ^S^A_i

j- * *—

-if H- * ^^^ } f\ I

(I) Ou seja, atcS morrerem e serem enterrados.

f-) AUeAsr o tempo gtnerico. que integru todos os instant es comprobatorios do

podcr de Deus, Alias, esta palavra, tambem, admite os significados de ctemidade;

horas vesperats, ou a lerccira oracSo, que ocorre nas horas vesperais. Kla surge no

versiculo 1 e nomet a a sura, em que Deus jura, pelo tempo comprobaiorio de Seu

puder. que o ser humano se encontra em pcrdicao, nao porem os crenles que

obram hem e se recomendam, uns aos o litres, a pacieneia e a Verdade
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3. Exceto os que creem e fazem

as boas obras e se recomendam,

mutuamente, a verdade
(1

l e se reco-

mendam, mutuamente. a paciencia.

SURATU AL-HUMAZAH t2)

A SURA DO DIFAMADOR

De Makkah - 9 versiculos,

Em name de Allah, 0
Misericordioso, O Misericordiador.

LAi de todo difamador,

caluniador
(3

\

2. Que junta riquezas e, com
deleite, as conta,

3. Supoe que suas riquezas o

tornarao eterno.

4. Em absoluto, nao o tornarao!

Em verdade, ele sera deitado fora,

em al-Hut amah(4)
.

5. - E o que te faz inteirar-te do

que e al-Hutamah9 -

6. E o Fogo aceso, de Allah,

7. O qual sobe ate os coracoes^.

mm

U) Ou seja, a fe islamica

(2) Al Humazah: o difamador Ksta palavra aparcce no versiculo 1 e nomeia a sura, que

promete nt-fasio east igo a quern difama os outros e acumula riquezas, crendo que

cstas o tornarao ctemo. A sura ameava lan^a-lo no Fogo crepitante, que Ihe arruina o

corpo e o eorasao, e o en vol vera, como que atado a co tunas, sem eseapatoria alguma.

0) Alusao aos inimigos do Profeia, lais como 'Umayiah Ibn Khalaf e A I WalTd Ibn A

I

MughTrah, que 0 di tarn aram. em sua ausencia

W AI Hutamah: uma das designates do fogo infernal Essa palavra e derivada de

hatama, csmagar

(
5

) L urn fogo tao devorador que, cntrando pel as entranhas dos condenados, chega ate

seus corals, dominando-os.
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8. Por cerlo, sera cerrado sobre

eles,

9. Em colunas extensas,

SURATU AL-FIL
(l)

A SURA DO ELEFANTE

De Makkah - 5 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

LNao viste como teu Senhor

agiu com os donos do elefante
<2)

?

2* Nao fez Ele sua insidia
(3)

ficar em dcscaminho?

3. E contra eles enviou passaros,

em bandos,

4. Que lhes atiravam pedras de

sijjil
(4)

7

5. Entao, tornou-os como folhas

devoradas.

6-\_^jA^ fl^if"- ing jl

(') Al Fil: o elefante Esta palavra surge no versiculo 1 e denomina a sura, cm que

Deus alude ao episodic dos donos do elefante, que desejavam dcmolir a Kac
b<ih c

uhama a atencao de Muhammad para a moral dessa alusao, que prova o podcr de

Deus contra a viola^ao de Sua sagrada Casa

(2) Donos do elefante: irala-se do exercito de Abraha A I Achram, principc abissinm,

crislao, que, em 570 da era crista, enviou uma expedicao, com o tlto de d^struir a

Kac
bah, para desviar os peregrines arabes para a igreja de Sanca\ capital do

Yemen, conslruida por sua ordem. A expedicao vinha momad a cm defames, o

maior armamenlo beltco da epoca. Ao cbegarem a Makkah, o maior dos clctantes

recusou-se a prosseguir rumo a Kac
bah, e vas foram as tcntativas de fa/c-lo

avancar Nesse exato momento, sobrevoaram-nos bandos de passaros, munidos de

pedrmhas de barro, que lancaram sobre o exercito, As pedrinhas pcrfuravam o

lugar em que caiam. no corpo dos combatcntcs, e sasam por outro lado, deixando-

os com a.spccto de to 1 has devoradas por prag as.

(3) Ou seja, o intcnio dc dcmolir a Kac
bah.

WSijjTl: ped ras de barro cozido no Fogo da Geena Cf. XI &2 e XV 74.
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SURATU QURAICH (I)

A SURA DOS QURAICH

De Makkah - 4 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

1. Por causa do pacto dos Quraich,

2* De scu pacto da viagem de

inverno e de verSo .

3. Que eles adorem
,

entao, o

Senhor desta Casa,

4. Que os alimentou contra a

fomc e os pos em seguran^a contra

o medo!

SURATU AL-MA C UN <3)

A SURA DO ADJUTORIO

De Makkah - 7 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordwso, O Misericordiado r.

1. Viste quern*
4

- desmente o Dia

do Jufzo?

—

i

(1) Quraich: a tribe Quraich, de Makkah, a que pertencia o Profeta Muhammad A
palavra aparece no versiculo 1 e nomeia a sura, em que Deus exorta os Quraich a

adorarem a Deus pelas mercer recebidas, Lais como prestigio, paz e seguranca, em
virtude dc viverem nas cercanias da Kac

bah, lugar sagrado de paz c prosper idade.

Assim sendo, podiam continuar viajando para o Yemen e a Siria. a negocios, sem

scrcm atacados por bandoleiros do desert o, porque eram respeitados

(2) Rclerencia as caravan as comerciais que os Quraich faziam duas vezes por ano: no

inverno, para o Yemen, e no verao para a Siria.

P) Al Mac
fln: o adjutorio. E de verbal de acSna, ajudar kssa palavra aparccc no ultimo

versiculo e nomeia a sura, em que ha caractenzacao daqucle que nao ere no Dia do

Juizo: e repulsor do orfao, desumano para com os necessitados, avarento A sura,

ainda, sc rcfere aos hip6critas, que se assemelham a esse tipo de pes so as, e que so

fazem oraches, quando quercm iludir os homens, e, alem do mais, impedem a car idad e.

(
4

) Alusao a AlcAs Ibn Wa'il, ou a Al WalTd Ibn Al Mughirah, inimigos do Profeta.
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2. Esse c o que repele o orfao,

3. E nao incita a alimentar o

necessitado,

4* Entao, ai dos orantes

5. Que sao distraidos de suas

ora^oes,

6. Que, por ostenlafao, so querem

ser vistos
(1

orando,

7. E impedem o adjutorio.

SURATU AL-KAWTHAR* 2

J

A SURA DA ABUNDANCIA

De Makkah - 3 versiculos.

Em nome de Allah, O
Miser icordioso , O Miser icordiador.

1. Por certo, N6s te demos Al-

Kawthar^ 3
.

2. Entao, ora a teu Senhor e

imola as oferendas.

3. Por certo, quem (4)
te odeia

sera ele o sem posteridade.

0) Ou seja, os hipocritas, em publico, fingem orar, para, com isso
f
serem vistos e

tornados por piedosos,

(2) a I Kawthar: designs urn dos rios paradisiacos, ou os bens abundantes. como o

Alcorao, a profecia e a interccssao do Profeta, no Dia do Juizo, em favor dos

crc rites. Ess a palavra aparcec no versiculo ] e nome i a a sura, que confirm a as

merces de Deus para com Seu Mensageiro, ao conferir-lhe bens abundantes, nesta

vida e na outra. A sura cxorta, ainda. o Profeta a perseverar cm suas oracoes e a

fazer oferendas a Deus, cm sinal dc gratidao por essas gracas. Rnalmente, adianta-

the que seu inimigo nao I era posteridadc

(3) Ou urn dos nos paradisiacos, ou os bens abundantes^ como a pro feci a, o Alcorao e

a interccssao em favor dos c rentes.

(4) Alusao a AlcAs Ibn WaU, que chamou o Profeta de at abtar (

h

o que nao tcra

posteridadc"), quando este perdeu o filho Al Qasim
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SURATU AL KAFIRUN (U

A SURA DOS RENEGADORES DA FE

De Makkah - 6 versiculos.

Em name de Allah O
Misericordioso, O Misericordiador.

r

1. Dize i "O renegadores da Fe!

2. "Nao adoro o
(2) que adorais,

3. "Nem estais adorando o que

adoro.

4. "Nem adorarei o que adoras-

tes.

5. "Nern adorareis o que adoro.

6. "A vos, vossa religiao
(3)

, e n a

mini, minha religiao
(4) "

SURATU AN-NA$R(5)

A SURA DO SOCORRO

De Al-Madinah - 3 versiculos.

5

0) Al Kafirun: plural de kafii\ participio prcscnte do verbo kafara, renegar a Fe,

Ess a palavra surge no verskulo 1 e nomeia a sura, que anula. de vez, a va

esperanfa dos renegadores da Fe\ que pretend]am alternar com o Profeta a

adoracao de Deus e dos idolos: clcs adorariam aO Deus de Muhammad por um
tempo, e Muhammad adoraria a seus idolos, por outro tempo. A sura rcvela a

posi^So eategorica do Profeta. na crenca unica de Deus

(2 ) O: os idol

seja, a idolatria.

(4) Ou seja, o Islao.

(5) An-Nasr mfimtivo substantivado de nasara, socorrer ou dar a vitona. Rssa

palavra aparece no verskulo 1 e denomina a sura, que, segundo a tradieao, foi a

Liltima que se revelou ao Profeta, Nest a, Muhammad e" solicitado a glonfiear a

Deus e a pedir-Lhe perdao, quando chegar nao so o socorro dc Deus, durante a

conquista de Makkah, mas a afluencia de todos os homens ao lslao. o que

representara a vitoria do monoteismo sobre a idolatria.
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Em t/e Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

t , Quando chegar o socorro dc

Allah e tambem a vitoria
,

2. E vires os homens entrar na

religiao de Allah
(2)

, em turbas,

3- Entao glorifica, com louvor, a

teu Senhor e implora-Lhe perdao,

Por certo, Ele e 0 Remissono

SURATU AL-MASSAD (3)

A SURA DA CORDA DE MASSAD

De Makkah - 5 versiculos.

Em name de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

1. Que pere^am ambas as

maos{4)
de Abu Lahab (5)

, e que ele

mesmo pere^a.

2. De nada lhe valera sua riqueza

e o que ele logrou,

3. Queimar-se-a em Fogo de

labarcdas,

^JLjJ)j <jLi^J_^aj iLJpji

K j

(1) Referenda a conquista da cidade sagrada de Makkah, ocorrida no 8o ano da

Hegira (630 d.C ). no tries dc Ramadan,

(2) A religiao de Allah: o Islao.

(3) Al Massad as fibras de tarnareira, ou as tiras dc couro, ou as folhas de patma,

com que se fazem cordas. Essa palavra aparccc no ultimo versiculo c denomina a

sura, que comeca com a imprecacao con Ira Abu Lahab. amcacando-o com urn

Fogo crepitants, em que mergulhara no Dia do Jui/o Junto com ele, estara sua

mulhei\ condenada a ter o pescoco cingido pel a eorda de massad.

(4) Traia-se de uma mctonimia, em que as m^os simbolizam o eorpo todo.

(5) Tio de Muhammad c urn dos membros do prestigioso eseol Quraich, o qual sempre

hosUli^ou o Profcta, a quern dirigiu profundo desdem e descjou perecesse, quando ele

reuniu a comunidadc Quraich a que pertencia, para a pregacSo da Mcnsagem de Deus.
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4. E, tambem. sua mulher(!

\ a

carregadora de lenha,

5- Em seu pescoco, havera uma
corda de massad C2)

.

SURATU AL IKHLAS (3)

A SURA DO MONOTEISMO PURO

De Makkah - 4 versiculos,

Em nome de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador

1. Dize: "Ele e Allah, Unico,

2. "Allah e O Solicitado.

3. "Nao gerou e nao foi gerado.

4. "E nao ha ninguem igual a Ele,"

SURATU AL-FALAQ (4)

A SURA DA ALVORADA

De Makkah - 5 versiculos,

Em nome de Allah, O
Misericordioso, O Misericordiador.

1. Dize: "Refugio-me nO Senhor

da Alvorada,

CI.) Referenda a Umm Jamil Bint Harb, que transportava fcixes de knha espinhosa,

atados com corda de mas sad. e os espalhava, a noite, no caminho pcrcorrido pelo

Profcta, para molesta-to.

(2) A muthcr de Abu Lahab, alem de eondenada pclo Fogo, tcra, a despcito da nobre

origem Quraich. uma corda de massad ao pescovo, para maior humilhav^o.

(3) Al Ikhlas: infinitive subslaniivado do verbo akhlasa. ser sincere. A sura, assim se

denomina, pelo conteudo global nela existente. Alias, quern aceita a verdade nela

contida e reconhecido como crente de Fe sincera. Esta sura foi revelad a, quando os

adversaries do Profeta o desafiaram a "caracterizar" seu Dcus. 0 Profcta

respondeu-lhes, entao, segundo a Revelacao, que seu Dcus e Unico, a Quern todos

rccorrcm, scmprc: nunea gerou nem foi gerado. c ninguem a BIc se assemelba.

H) A| Falaq: a alvorada. Esta palavra aparece no versiculo 1 c nomcia a sura, que

salicnta a importancia de se proteger cm Deus contra o mal das criaturas c o ma]

da noite e o mal das feiticeiras, que corrompem as liga^oes ente os homens, e v

finalmentc, contra o mat do invejoso, que sempre anela a ruina do proximo.
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2. ''Contra o mal daquilo(^ que

Ele criou,

3.
4

'E contra o mal da noite
(2)

,

quando entenebrece,

4.
4tE contra o mal das sopradoras

dos nos (

\

5. "E contra o mal do invejoso,

quando inveja^

SURATU AN-NASS (5)

A SURA DOS HOMENS

De Makkah - 6 versiculos.

Em nome de Allah O
Misericordioso, O Misericordiador.

1. Dize: "Refugio-me nO Senhor

dos homens,

2.
t40 Rei dos homens,

3. "O Dens dos homens,

4. "Contra o mal do sussurrador^
6
\

o absconso,

5* "Que sussurra perfidias nos

peitos dos homens,

6. "Seja ele dos jinns, seja elc

dos homens.'
7

'Mi

(0 Daquilo de tod as as criaturas, cujo ma] so Deus pode afastar.

(2) Qu scja, contra os perigo s que a escundao da noite pode propietar.

0) Alusao as bruxas ou feiticeiras, que tinham, por babilo, assoprar nos n6s de uma
cord a. quando dcsejavam a rcalizacao de encantamentos ou de um mal contra alguem.

(4) Ou seja, quando o invejoso manifesta sua inveja

(5) An-Nass: os homens Esta palavra aparece nos versiculo 1, 2, 3, 5, 6 e nomeia a sura,

que salienta a importancea dc sc protege r cm Deus, contra o mal dos demonios,

que, sempre, tentam desviar os virtuosos do cam inho rcto, scjam demonios entre

jinns, sejam demonios en ire os homens.

W Sata" e os demais demonios. entre os jinns e os homens,
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Az-Zariyat 51 866 Makkiyah All

At -Tur 52 872 Makkiyah AYT
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hdice das Suras com a indicate das reveladas em Makkah ou Al-Madinah.

SOra No. P agin a
Makkivah/

Madaniyah IMS

An-najm 53 877 Makkiyah AW or

Al-Qamar 54 884 Makkiyah A A £ * t

Ar-Rahman 55 891 Madaniyah A^l 0 £

Al-Waqurah 56 899 Makkivah A a
t ^

Al-Hadid 57 907
I V J dUdl 1 1 y a 1

1

\ , V 2 V

Al-Mujadalah 58 914 Madaniyah <J JL* "\ * t OA

Al-Hachr 59 920 M ada n ivahit i uUuii l jr mi JL* o \

A i-\fumtah anah 60 926 Vfad art ivah JL* ^ V 1 1 •

As-Saff 61 931 Madaniyah JL* 1 1
- U

Al-Jumu^ah 62 934 Madaniyah 4*j JL* IT

Al-MunafiaunJ 11 ± T 1 1^-1 ft* h 11 H* 4 63 937 Madaniyah JL* ir

At-Taghabun 64 940 Madaniyah *LiJ JL* ^ t \i

At-Talaq 65 944 Madaniyah 1 1

1

H^

At-Tahnm 66 948 Madaniyah <J JL* ^ 1A u
At-Mulk 67 952 Makkivah ^oT *\V

Al-Qa)arri 68 957 Makkivah 1A

Al-Hikiaah 69 963 Makkivah <Jx* ^ ir

A l-\yfs^"£iriiivia ui jj 70 1 968 N/1 a Lr k ivahivj n plt^- j an ^ 1

A

V

Nuh 71 972 Makkivah V \

AUJinn 72 976 Makkiyah ^Vl VT

Al-Muzzammil 73 981 Makkiyah vr

Al-Muddaththir 74 985 Makkiyah V£

Al-Qiyamah 75 991 Makkiyah Vo

AMnsan 76 995 Madaniyah *VjJU

Al-Mursalat 77 999 Makkiyah ^£L* vv

An-Naba' 78 1003 Makkiyah \ * - r VA
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(ndice das Suras com a indica?ao das reveladas em Makkah ou AJ-Madinah.

Sara No. P agin a
Makkiyah/

Madamyah

An -Nazi
v
at 7g 1006 Makkiyah \ . * 1

c
Abassa 80 1010 Makkiyah \ * \ « A *

At-TakwTr 81 1014 Makki vah \ *\i A \

Al-Infitar 82 1017 Makki vali \ * S V AT

Al Mutaffirin 83 1019 Makkiyah ^ * M At

Al-lnchiqaq 84 1022 Makk ]v a h Al

Al-BuruiJ JL L A-j8 \jJ i. LA J 85 1024 Makkiyah > T t

At-Tariq 86 1027 Makkiyah \ * TV M
Al-Ac la 87 1028 Makkiyah \ « T A AV

Al-Ghachlyah 88 1030 Makkiyah \ • r * AA

Al-Fajr 89 1032 Makkiyah \ * rr A^

Al-Balad 90 1035 Makkiyah ^ *

An -7^

AclvChams 91 1037 Makkiyah \ * rv

Al-Lail 92 1039 Makkiyah ^ * r -\ ^>

—

Ad -Dull a 93 1041 Madanivah > t\

Ach-Oharh 94 1042 Madamyah 1 4* \
<u

At-Tin 95 1043 Makkiyah ¥ v l

L

rt_ J 1

Al-^ Alaq 96 1044 Makkiyah \ 1

1

^1

Al-Qadr 97 1046 Makkiyah \ « 11

Al-Bayinah 98 1047 Madamyah \ * IV ^ A

Az-ZaLzalah 99 1048 Madam y ah * • t A

Al- Adiyat 100 1049 Makkiyah \ * l<\

Al-Qari
c
ah 101 1050 Makkiyah \ * o » \ \

At-Takathur 102 1051 Makkiyah ^ .o\ \ * T

Al-
c
Asr 103 1052 Makkiyah \ ,oT \ «r

Al-Humazah 104 1053 Makkiyah \ . ar * * i
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Indice das Suras com a indica$ao das reveladas em Makkah ou Al-Madinah.

Sflra No, Pagina
Makkiyah/

Madaniyah

- --
, * ii - - Mi

A1-F0 105 1054 Makkiyah \ o t

Quraich 106 1055 Makkiyah \ i o o \ . \ ^PJ—

*

Al-Ma
c
Qn 107 1055 Makkiyah \ * 0 Q \ • V

Al-Kawthar 108 1056 Makkiyah \ . ol \ * A

Al-KafirQn 109 1057 Makkiyah ^ * oV \ ^

An^Nasr 1 10 1057 Madamyah ^ ,oY i \ »

Al-Massad in 105S Makkiyah \ \ ^ \

Al-Ikhlas 112 1059 Makkiyah "\ . \ \ T

Al-Falaq 113 1059 Makkiyah \ . M ^ \ ^

An-Nass 1 14 1060 Makkiyah 1 * \
' 1 1 t





O Ministerio de Assuntos Islamicos, dos Wakfs, c do

Apelo e Orientacao religiosa, no Reino da Arabia Saudita

c o Supervisor do Complexo do Rei Fahd, para a

impressao do Nobre Alcorao, em Al-Madinah Al-

Munauarah, tern o prazcr de comunicar que o Complexo

publica esta edicao do Nobre Alcorao, com a traducao de

seu sentido na Lingua Portuguesa,

Roguemos a Allah que o faca em bene fieio da

human idadc, e que Fie recompense o Servidor das duas

Nobres Mesquitas, o Rei Abdullah bin Abdel Aziz Al Saud,

com a melhor das recompensas por seus grandes esforcos,

concentrados na difusao do Livro Nobre de Allah.

E c Allah quern confere o sucesso*



www.qurancomplex org ; ^^yt

kfcphq@qurancotnp)ex org : ^/J'



Todo*> os direitos de impressao do

Nob re A Icorao sao reservados ao

Complex© de Impressan da Rei Fahd

CP. 6262, Al-Madinah ALMunauarah.

Website: www.quTancomplex.org

E-mail : kfcphq@qurancomplex org
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